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Investim ca s`
supravie]uim

Se spune că perioadele de criză sunt cele mai potrivite pentru
investiții; nu știm dacă acest sfat este valabil totdeauna, dar în perioada
pe care o parcurgem investițiile sunt obligatorii – așa dictează piața. Este
o criză ciudată, cauzată de pandemie, care a afectat domeniul Horeca
în mod direct, brutal. Organizațiile profesionale se străduiesc să obțină
relaxarea normelor igienico-sanitare și de distanțare fizică, și aduc ca
argument, printre altele, miile de locuri de muncă puse în joc. Absolut
corect! Autoritățile se străduiesc să gestioneze fenomenul virotic, pentru
a evita suprasolicitarea sistemului medical, dar și... campaniile electorale.
Iar industria trebuie să funcționeze – și așa e corect. 

Hotelurile și unitățile de alimentație publică (restaurante, cafenele
etc.) au o clientelă fidelă, capabilă să susțină ospitalitatea românească.
În relația cu pandemia, clienții sunt de tot felul, așa cum e firesc. Unii
au convingeri ferme: ori sunt speriați până la paranoia, ori negaționiști,
afișând ostentativ o lejeritate a gesturilor și căutând să te convingă de
nu știu ce teorie a conspirației – cine le mai știe, că sunt vreo duzină?
Iar restul clienților, majoritari, cu o atitudine temperată, încearcă pe cât
posibil să proceseze imensa cantitate de informații, identificând cu
greu ceea ce le este cu adevărat util. Previziunile despre valuri noi de
îmbolnăviri și zvonurile insidioase despre un nou lockdown, ca în
primăvară, ne dau o stare de stres permanent. Deci... mai apropiem
mesele sau închidem restaurantul? Unii sunt de părere că nu regulile
îi sperie, chiar dacă ar fi mai dure decât cele din prezent, ci perspectiva
reînchiderii complete. Ce pot face operatorii de hoteluri și restaurante
în toată atmosfera aceasta de incertitudine? 

Noi credem că o stare de expectativă nu este cea mai bună soluție.
În regulă, proprietarii își vor susține dreptul de a ține ușile deschise
locațiilor, dar numai atât nu este suficient. Sunt necesare câteva adaptări
prin care să își asigure cât mai puține riscuri. Sunt necesare investiții în
amenajări; reglementările provizorii de acum, cu fluxuri de trafic
separate, pot fi văzute ca un preambul al celor ce vor veni, poate cu
statut permanent, așa că putem fi intuitivi. 

Capacitatea de servire scade prin distanțare socială, dar vesela și
tacâmurile se spală mai des, deci înlocuirile sunt mai frecvente. Poate
că trebuie să ne gândim un pic mai mult la calitate, nu? Cantitatea de
consumabile crește, de la detergenți și dezinfectanți la recipiente de
unică folosință. Atingerea obiectelor este de evitat, așa cum ne
semnalează și unul dintre colaboratorii noștri din această ediție,
specializat în echiparea băilor și toaletelor. Trăim, într-adevăr, o
schimbare de paradigmă, care ne schimbă viața tuturor, cu atât mai mult
când ieșim în societate. Nivelul de educație își va spune cuvântul, iar
noi avem datoria să contribuim la aceasta. Horeca a fost și este un spațiu
în care se creează și se lansează tendințe, inovații, problematicile lumii
în care trăim. Nici de data aceasta nu va fi altfel, cu siguranță.
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Spa & WellnessNoi Tehnologii

URSA - soluții premium pentru
izolarea termică și fonică a
instalațiilor 
Domeniul Horeca a înregistrat și la noi, în ultimele decenii, o serie de transformări către ceea ce trebuia să devină: o industrie în
adevăratul sens al cuvântului, pe care investitorii și operatorii să o abordeze cu responsabilitatea cuvenită din perspectiva dotărilor
și a eficienței. În același timp, se poate spune că Horeca a devenit unul dintre vârfurile de lance ale tendințelor ecologiste - și
aceasta nu doar ca urmare a unor principii asumate, sau pentru a fi în asentimentul clienților, ci și din rațiuni economice. E simplu:
degeaba ai cea mai performantă linie de bucătărie profesională, ori cel mai eficient sistem de climatizare, dacă tubulaturile de
evacuare a gazelor de ardere, cele pentru apă sau agent termic, ori cele pentru circularea aburului sau aerului, sunt neprotejate
și neizolate, cauzând pierderi importante de energie. Ca să nu mai vorbim de zgomotul incontrolabil provocat de acestea și, în
definitiv, de aspectul neprofesional pe care îl etalează, spre disconfortul celor care lucrează acolo... Pentru a utiliza cu succes
instalațiile dintr-o unitate Horeca, fie că este vorba despre un ”fast food” de cartier, o sală de evenimente sau un hotel de mari
dimensiuni, vă recomandăm soluțiile pe bază de vată minerală pentru izolații tehnice de la URSA.

O gamă variată
URSA are o ofertă bogată de

produse destinate izolațiilor tehnice, în
mai multe variante constructive, capabile
să eficientizeze la maximum conducte cu
temperaturi și presiuni diferite, din
diverse materiale, precum și boilere,
containere, bazine, tancuri, rezervoare
pentru apă sau alte lichide tehnice. Dar

cel mai important
aspect este că

aceste produse pot
fi adaptate în funcție

de destinație, indiferent
de formele și di men -

siunile corpurilor izolate, iar montajul lor
se poate realiza rapid și simplu, cu pier -
deri minime (izolarea nu necesită
întreruperea activității pe termen lung).
Uni tățile Horeca sunt recunoscute ca mari
con sumatoare de energie pentru cli ma -
tizare, iar ventilația optimă asigură
confortul oaspeților și al angajaților. 

Cu ajutorul unor materiale per -
formante, utilizate la realizarea construcției
sau în etapele ulterioare de modernizare
și do tare, cheltuielile cu utilitățile sunt
reduse considerabil, iar confortul clădirii
este optimizat. 

Fie că este vorba despre un centru
Spa / Wellness, o bucătărie, sală de
conferințe, subsol sau orice altă zonă a
hotelului sau unității balneare, care
funcționează datorită unor echipamente
complexe pentru climatizare sau ventilație,
transportul aerului și evacuarea aburilor
trebuie să se facă prin canale și tubulaturi
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sunt laminate cu o folie din aluminiu
armată cu fibră de sticlă. Calitatea este

garantată de simbolul RAL, al institutului
german cu același nume, care certifică

de calitate, realizate din materiale
performante. Tubulaturile simple din
tablă, fără nicio altă optimizare, nu au ce
să mai caute într-o industrie modernă,
eficientă. Cu ajutorul soluțiilor URSA, se
asigură etanșeitate și tirajul cores pun -
zător, lucruri care se obțin doar prin
conservarea energiei fluidului trans -
portat, deci fără transfer de căldură de-a
lungul traseului. Tubulaturile nu vor mai
degaja căldura necontrolat, spre mul țu -
mirea celor care lucrează acolo, iar
estetica nu este deloc dezagreabilă, pu -
tând fi lăsate aparente. Sistemele
fo no izolante și termoizolante din vată
minerală sau vată de sticlă, utilizate în
lucrările de construcții și modernizări
pentru acoperirea instalațiilor, sunt cu
atât mai utile în cazul hotelurilor, care
trebuie să își gestioneze foarte bine
bugetele alocate energiei și asigurării
unui grad satisfăcător de confort, fără
migrația necontrolată a mirosurilor ori a
zgomotelor nedorite.

URSA TECH Lamella
URSA TECH Lamella reprezintă ru -

louri din vată minerală de înaltă calitate,
care pentru o mare rezistență la rupere
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Spa & Wellness

URSA AIR
URSA AIR reprezintă o altă soluție

care constă în execuția efectivă, la
dimensiunile și formele dorite, a canalelor
de ventilaţie şi climatizare din plăci de
vată minerală. Cu siguranţa conferită de
utilizarea unor materiale incombustibile,
sistemele pe bază de vată minerală URSA
AIR îmbină excelentele calităţi de
termoizolare şi fonoizolare, fiind în
con for mitate cu exigențele RITE (Re gu -
lamentul Instalațiilor Termice pen tru

Construcții din Spania). Datorită înaltei
rezistenţe termice a produselor, sunt
îndeplinite de asemenea cerinţele nor -
mativului UNE EN 14.303. Vata minerală
este un excelent material absorbant al
undelor sonore, ceea ce aduce o op -

pro dusele premium, recunoscute în
întreaga lume. Lamelele de vată minerală
care compun rulourile au fibra orientată
vertical, produsul fiind stabil dimensional
și foarte rezistent la compresiune.
Materialul este rezistent la putrezire și
mucegai, nu îmbătrânește, nu are miros și
nu conține silicon. 

Rulourile URSA TECH Lamella sunt
folosite pentru izolarea termică și fonică
a conductelor cu apă rece sau caldă,
boilerelor, tubulaturilor pentru ventilație
și aer condiționat. Tubulatura poate fi
atât circulară, cât și rectangulară sau cu alt
tip de secțiune. Rulorile Lamella pot fi
montate foarte simplu: corpurile se înfă -
șoară pur și simplu cu materialul
ter moizolant, iar în funcție de di men -
siunea și forma acestora, se fixează fie prin
lipire cu spray adeziv, fie mecanic, cu cuie
de sudură, cuie cu talpă auto adezivă sau
coliere sau spire de sârmă – cam 6 spire
pe metru liniar. Ele pot fi utilizate inclusiv
la exterior, caz în care trebuie protejate
suplimentar. 

Noi Tehnologii

• Temperatura maximă de
funcționare: 260 °C (80 °C
pentru cașeraj, temperatură
care nu se atinge practic în
condiții normale).

• Fără conținut de substanțe to -
xice sau freoni care distrug
stratul de ozon și crează efect de
seră (HCFC, CFC, HFC și SF6).

• Stratul de aluminiu previne
acumularea prafului, deci atunci
când este utilizat la interior nu
necesită strat suplimentar de
protecție.

• Este recomandată o etan -
șeizare a zonelor de margine cu
folie de aluminiu autoadezivă,
pentru a întârzia pătrunderea
vaporilor în vata minerală. 

• Aspect estetic.
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plicat, mai ales la zonele cu secțiuni mari,
unde greutatea pieselor este sem nificativă.
În plus, sunt necesare vizitele dese în
șantier, pentru măsurarea pieselor speciale. 

Sistemele URSA AIR includ toate com -
ponentele și accesoriile pentru a realiza o
tubulatură completă; toate plăcile sunt
cașerate din fabricație și au falțuri ex terioare
și interioare care asigură îm binări perfect
etanșe. De asemenea, acoperirile pro -
duselor URSA reduc la minim de pu nerea
impurităţilor în interiorul canalelor de
ventilaţie, păstrând curăţenia în instalaţii, iar
vata minerală nu oferă suport nutritiv pentru
proliferarea ciupercilor sau a bacteriilor. În
plus, suprafeţele interioare ale produselor
sunt tratate antimicrobian, împiedicând
dez vol tarea coloniilor bac te riene prin de -
 punerea de particule organice. 

Sistemul prezentat aici asigură un
montaj rapid și uşor, plăcile fiind decu -
pate cu precizie, în special atunci când
sunt folosite uneltele și cuţitele EASY
TOOL. Suprafaţa plăcilor este protejată
cu acoperiri de calitate, ceea ce permite
o manipulare optimă. 

Consultanță, logistică,
soluții complete
URSA are soluții de izolare termică și

fonică pentru orice spațiu al unei locații
Horeca: pardoseli, tavane, pereți de com -

partimentare, fațade ventilate, aco pe rișuri
înclinate, poduri nelocuite sau mansarde,
case de lemn, subsoluri, garaje sau crame,
chiar aplicații navale. În cadrul lucrărilor
de termoizolare a întregii clădiri, este
ideal ca materialele să fie procurate de la
același furnizor, eventual deodată cu
servicii de consultanță profesională. Un
specialist va ști să recomande produsele
optime, cu caracteristicile termotehnice
potrivite și compatibile. Conductivitatea,
per mea bilitatea la vapori, absorbția acus -
tică sunt caracteristici care reflectă
efi ciența ener getică, dar și confortul
clădirii. Optând pentru aceste servicii și
produse, avan tajele sunt numeroase:
costurile scad, livrarea se face în funcție
de evoluția șantierului, beneficiind de o
logistică previzibilă, construcția func țio -
nează ca un tot unitar, putând fi numită
pe bună dreptate „modernă”.

timizare radicală a acusticii instalațiilor, fără
vibrații metalice; cele mai performante
sunt tubulaturile URSA AIR Zero, care
asigură maximum de silențiozitate. În ceea
ce priveşte reacţia la foc, sunt disponibile
atât produse încadrate în euroclasa B S1
d0, cât şi produse incombustibile, clasa
A2 s1 d0, graţie acoperirilor ignifuge şi
naturii incombustibile a materialului de
bază (vata minerală).

Sistemul URSA AIR are la bază di verse
tipuri de plăci tip „sandwich”, formate din
două folii de aluminiu special cu un strat
de vată minerală la mijloc. Cu ajutorul
acestora, tubulatura se confec țio -
nează direct pe șantier; astfel se reduc
costurile instalațiilor de ventilație cu până
la 30%, prin prețul materialului și prin
reducerea cu aproape jumătate a tim pului
de montaj al tubulaturii. 

Pentru tubulatura clasică din tablă,
după faza de proiectare urmează con -
fecționarea în fabrică, transportul (destul
de voluminos), respectiv un mon taj com -

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, București
Tel.: 0040 21 269 0663
Fax: 0040 21 269 0664
E-mail: assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro

Din gama largă de produse care pot fi utilizate pentru izolarea termică și
fonică a unei construcții, pentru instalații, zonele aferente și spațiile
destinate acestora, mai pot fi folosite: 
• URSA Glasswool FDP 5 – plăci din vată minerală de sticlă, semirigide,

hidrofobizate
• URSA Glasswool TSP /Ge – plăci subțiri, cu cașeraj din țesătură de

fibră de sticlă, foarte utile pentru instalațiile 
de climatizare.

• URSA DF Acoustic – instalații tehnice cu exigențe ridicate din punct 
de vedere acustic.

Alte soluții pentru izolații tehnice
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Farmecul discret 
al reinventării

Spa & WellnessSpa & WellnessHoteluri

O clădire mare, cu 6 nivele, negândită ca funcțiune de hotel
la momentul construcției, ci de clădire de apartamente.

Naționalizată după război, cu același destin ca la noi…
retrocedată în anii din urmă, în mare parte. Ce ne-a
impresionat? Tratarea spațiilor comune, a curții interioare,
păstrarea elementelor originale de arhitectură, separarea în
fapt a celor două funcțiuni existente azi – aceea de B&B și
locuință. 

Funcțiunea de hotel acoperă cam jumătate din clădire,
planul primelor trei nivele: parter, mezanin, etaj. Are avantajul
că dispune de curtea interioară foarte particulară și de mari
dimensiuni. Intrarea e separată iar turiștii nu interacționează cu
locatarii decât dacă doresc asta. 

Am vizitat iarna, într-un tranzit prelungit, Budapesta și am
stat la un hotel central și accesibil. Ne-a intrigat și cucerit
acest spațiu hibrid și de aceea scriem despre el. Două
orașe europene mi-au dat sentimentul urbei complete,
suficiente sieși, civitas mundi. Londra și Budapesta,
desigur e o viziune subiectivă. Articolul de față e despre
un hotel din Budapesta așa că despre asta o să vorbim.
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E un aspect util mai ales în aceste vremuri de pandemie
când se urmărește separarea fluxurilor până și între turiști. 

Există un restaurant la mezanin pentru mic dejun, în restul
timpului spațiul poate fi folosit de turiști ca recreere indoor –
noi fiind cazați acolo iarna am găsit spațiul foarte util. Panorama
asupra unei intersecții ultracentrale a orașului, Blaha Luisza, în
vechiul cartier evreiesc, este de notat de asemenea. Aici
remarcăm un aspect interesant – zidurile clădirii în planul
inferior depășesc un metru grosime. E o clădire foarte masivă,
cu diafragme din cărămidă plină, ziduri de 3 cărămizi pe lung.
De aceea izolarea fonică și termică nu pune probleme.

Camerele în sine sunt medii spre mici – compartimentări
din rigips cel mai probabil. Au însă tot ce-și poate dori un turist,
sub premisa confortului. Baie, apă caldă, încălzire reglabilă, foen,
spații pentru depozitare, curățenie. Liniște chiar, deși geamurile
dau în stradă. La parterul locației, în planul străzii principale,
ființează un restaurant scump, cu renume din epoca imperială.
Metrou la ieșirea din hotel și - foarte important pentru cei în
tranzit -parcare accesibilă la parterul unui hotel din apropiere.
Turistul e îndrumat la sosire unde poate parca, cât costă, pe
unde intră, așa încât nu are nicun stres pe acest plan. 

De ce scriem despre un hotel fără renume, găsit întâmplător
pe un site de rezervări? Pentru că poate fi o soluție pentru
București, oraș plin de atare case și blocuri, cu farmec, istorie și
poziție de invidiat. Hotelul  budapestan oferă tot ce poți dori
la un preț bun. Poate da acest preț tocmai pentru că e o afacere
mică, pe un spațiu hibrid. Folosește la maximum vecinătățile și
atuurile construcției. Acestea nu prezumă investiții, doar
inteligența de a le folosi. Să luăm câteva puncte pe rând. 

Poziția: nu e ușor să găsești o poziție ultracentrală în niciun
oraș contemporan. Și dacă o găsești, costurile achiziției sunt
mari, ale construirii și mai mari. 

Fiind ultracentral, apar probleme cu organizarea de șantier.
Toate acestea costă și se vor reflecta în prețul cazării. Deja un
start necompetitiv.
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Spa & WellnessHoteluri

În curte sunt mici insule, cu măsuțe din fier forjat iar
amplasarea într-o curte interioară face ca spațiul să fie ferit de
vânt și perfect practicabil și iarna. Se rezolvă elegant și zonele
pentru fumători  care vor prefera să stea aici decât în scări /
intrarea hotelului.  E vorba din nou de a folosi ceea ce ai – curtea
interioară mare nu poate fi rezolvată individual, ci doar ca
funcțiune comună. Renovarea și amenajarea ei are și un rol în
negocierea dintre hotel și restul locatarilor privați de la etajele
superioare ale clădirii – a fost una dintre condițiile celor din
urmă pentru a semna acceptul pentru funcționarea hotelului.  

Câteva date despre locație. Preț per noapte cca 35-40 euro
camera twin. Mic dejun în limitele normalului, nu flamboyant,
dar ok. Cafea bună. Parcarea acoperită, la subsol, 10 euro/24
ore pentru clienți. În weekend la Budapesta parcarea publică
nu costă nimic și se găsesc locuri și în zonele ultracentrale. Poziție
excelentă, în centru, legături cu orice transport public – metrou,
bus, troleu și tramvai. Spații comune foarte utile și pitorești.
Dotări camere cu tot ce e necesar. Dimensiunea camerelor nu
foarte generoasă, dar suficientă. Recepție 24 ore, suport
telefonic la venire foarte bun. Cât am stat noi, ianuarie, ninsoare,
weekend, grad de ocupare circa 50% sau peste.  Din aprilie am
înțeles că deja se găseau camere foarte greu. 

Concluzii – credem că pentru turist de ci sive
sunt locația, curățenia, siguranța. Prețul vine apoi,
la o plajă de 40 euro un turist  nu are nicio
problemă – în Londra de pildă, și nu vorbim de
centru, noaptea de cazare pleacă de la minimum
150 GBP. Sunt importante review-urile pe booking
și rețele sociale, pozele postate de turiști. Aici se
punctează iar, mai ales cu deja amintita curte
interioară. Secretul stă în gradul de ocupare mare,
și costurile inițiale reduse. Acestea vin din
inteligența de a folosi optim ceea ce ai.  

Soluție: să folosim ce avem. Case mai mari, cu camere ample,
pot fi transformate în locuri de cazare mai ales pe considerentul
poziției și unicității. În plus, ele permit re com par timentări menite
eficientizării economice. Mulți turiști vor altceva decât hoteluri de
lanț, pentru că  acestea din urmă sunt la fel peste tot. Desigur, cu
avantajul unei expectații de calitate echivalentă. 

Arhitectură: clădirile vechi și centrale ființează într-un țesut
urban matur. În cazul analizat de noi vorbim de un bulevard
imperial ridicat în anii de glorie ai Budapestei, când se dorea
rivalizarea cu Viena. Sunt clădiri foarte reușite, cu aproximativ
6-7 etaje înălțime, toate în stil neoclasic, Art Nouveau sau Art
Deco și din fericire renovate neagresiv cu elementele de stil
originale. Panorama de la fereastră și mica plimbare în jurul
hotelului dau turistului un aer de autentic. 

Spațiile comune: deși camerele sunt micuțe, senzația celui
cazat aici nu suferă din această cauză. Spațiile comune foarte
ample, precum curtea și livingul unde se ia micul dejun
integrând turistul într-un tot unitar generos. Text de: Robert Malischitz
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Materiale de Top

Pardoseli heavy duty: UCRETE de la 
Master Builders Solutions

Prima opțiune, de 50 de ani
Dacă sunteți în căutarea unei pardoseli de excepție pentru

proiectul dumneavoastră din alimentație publică (de exemplu
bucătăria unui restaurant, fast-food sau catering), din industria
alimentară și nu numai, vă puteți baza pe experiența și reputația
experților de la Master Builders Solutions-BASF, care de-a lungul
mai multor decenii au creat cele mai performante game de
produse pentru pardoseli industriale. Dezvoltată la începutul
anilor 1970, tehnologia UCRETE reprezintă în fapt primul beton
poliuretanic conceput pentru pardoseli expuse atacurilor
chimice agresive și temperaturilor ridicate. Timp de aproape 50
de ani a rămas prima alegere a producătorilor din industria
alimentară, chimică și farmaceutică, datorită durabilității
demonstrate a acestei tehnologii de pardoseli „heavy duty”.

Toate pardoselile UCRETE sunt dense, impermeabile pe
întrea ga grosime a acestora, în mod esențial inerte, ne de -
gradabile biologic și nu favorizează dezvoltarea bacteriilor și a
ciupercilor, reprezentând primul sistem de pardoseală pe bază
de răşini care a obţinut certificarea HACCP. 

UCRETE este de asemenea alegerea favorită a lanțurilor
hoteliere prestigioase, datorită durabilității sale în exploatare,
a capacității de igienizare impecabile. 

În România, bucătăriile Marriott Grand Hotel și IKEA folo -
sesc cu succes aceste pardoseli, la fel ca și producători renumiți
din industria alimentară (Coca-Cola, Heineken, Ursus,
Timișoreana, Angst, Cris-Tim, Jidvei).

Pandemia cu COVID – 19 a afectat, așa cum știm, domeniul hospitality, care este considerat vulnerabil în acest context.
Prezența virusului în bucătăria unui restaurant, fast-food sau orice alt tip de unitate din alimentația publică, ori într-un
centru Spa, are efecte serioase asupra acelui business, drept pentru care igiena trebuie să fie extrem de strictă.
Pardoselile sunt curățate frecvent, ceea ce poate produce degradarea acestora într-un timp relativ scurt. Nu însă și
dacă aveți o pardoseală performantă. Deși există pe piață diverse tipuri de pardoseli comerciale și industriale, care
oferă un anumit număr de beneficii bucătăriilor profesionale, se poate spune că există o singură categorie de pardoseli
de protecție concepute special pentru mediile cu funcțiuni alimentare, care le scoate din joc pe toate: betonul
poliuretanic, în speță UCRETE de la Master Builders Solutions. Acestea sunt la fel de performante în domeniu
Spa/Wellness, unde și-au dovedit rezistența de-a lungul deceniilor.

We create chemistry

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com
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Materiale de Top

UCRETE este un sistem de protecție a suprafețelor extrem
de durabil ce folosește o tehnologie unică pe bază de rășini,
care întrunește și depășește cele mai exigente cerințe privind
igiena. Sistemele de pardoseli de uz industrial UCRETE nu
conțin solvenți, se întăresc rapid, sunt inodore și au un grad
foarte ridicat de rezistență împotriva murdăriei. De asemenea,
UCRETE este un produs deja certificat conform standardului
de aur Eurofins privind confortul și calitatea aerului din
spațiile interioare, pentru emisiile reduse, și este în
conformitate cu cerințele AgBB (Comisia germană privind
evaluarea produselor pentru construcții în ceea ce privește să -
nă tatea). Este certificat pentru utilizare în unitățile de pro ducție
a alimentelor, care utilizează sisteme de calitate HACCP.

Pardoseala industrială UCRETE este o soluție extrem de
rentabilă deoarece durează un timp îndelungat, se instalează
rapid și îndeplinește practic toate nevoile ospitalității moderne,
reprezentând o serie unică de produse bazate pe rășinile
poliuretanice pentru sarcini grele. 

UCRETE în centre Spa și Wellness
Dincolo de ușurința întreținerii, ori rezistența la agresiuni

mecanice, termice sau chimice, o pardoseală pentru centrele
Spa și Wellness (inclusiv săli de fitness) trebuie să aibă aderența
optimă: nici foarte mică, alunecoasă, nici foarte mare,
favorizând împiedicarea. Pentru a reduce la minim riscul de
alunecare, împiedicare și cădere, este nevoie de o abordare
holistică. Poate fi nevoie de soluții de proiectare sau de o
schimbare a practicilor și procedurilor de muncă, dar și de a
lua în considerare efectul curățeniei și al încălțămintei. Este
necesar un compromis între ușurința la curățare și rezistența
la alunecare. Nu toate zonele au nevoie de același grad de
rezistență la alunecare. 

Pardoselile UCRETE din gama de produse Master
Builders Solutions au fost certificate pentru
utilizare în cadrul unităților de producție
Halal. Procesul de certificare, realizat de
Halal Certification Europe, a presupus o
exa  minare detaliată a materiei prime și a
furnizorilor la care se apelează pentru fa bri -
carea UCRETE și, de ase menea, auditarea
uni tății de producție a BASF din Redditch, Marea
Britanie. Această aprobare certifică faptul că pardoselile
de uz industrial UCRETE sunt în completă conformitate
cu cerințele Halal. 
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De aceea, UCRETE vine cu o serie de profile de suprafață
disponibile pentru a permite personalizarea pardoselii conform
nevoilor individuale ale fiecărui spațiu.

Pentru consultanță individuală privind cel mai potrivit tip
de profil pentru pardoseala dumneavoastră, puteți contacta
expertul local Master Builders Solutions de la BASF.

Divizia BASF de Substanțe chimice pentru construcții
oferă soluții chimice avansate, sub brandul umbrelă global
Master Builders Solutions, pentru construcția, întreținerea, re -
pa rația și renovarea construcțiilor. Brandul este construit pe
mai mult de 100 de ani de experiență în industria de cons -
trucții. 

Portofoliul nostru extins cuprinde aditivi de beton, aditivi
pentru ciment, soluții chimice pentru construcții subterane,
sisteme de hidroizolare şi etanșare, sisteme de reparare și
protecție pentru beton, mortare performante de subturnare,
sisteme de pardoseli performante, sisteme de fixare a gresiei,
rosturi de dilatare și sisteme de control și soluții pentru
protecția lem nului.

Cei apro ximativ 6.500 de angajați ai diviziei de Substanțe
chi mice pen tru cons trucții for mează o comunitate globală de
experți în domeniul construcțiilor. 

Pen tru a rezolva provocările individuale ale clienților noștri
din domeniul construcțiilor de la faza de concepție până la
finalizarea unui proiect, apelăm la cunoștințele noastre
specializate, la expertiza regională și la experiența dobândită
în nenumărate proiecte de construcții din toată lumea. 

Profităm de tehnologiile globale ale BASF și de cunoștințele
detaliate despre nevoile locale de construcții pentru a dezvolta
inovații care îi ajută pe clienții noștri să aibă succes și să
realizeze construcții sustenabile.

n Durabilitate: rezistență excelentă la impact și
uzură, fără a se fisura sau exfolia – multe pardoseli
UCRETE aplicate în medii agresive, cu o vechime de 20 –
30 de ani, sunt încă în folosință.
n Nu prezintă miros, chiar și în cazul aplicării în

zonele de procesare a alimentelor, în timpul producției.
n Aplicare și întărire rapidă, chiar și la temperaturi

scăzute; sunt disponibile sisteme care pot fi date în
folosință după numai 5 ore la 10 °C, fiind ideale pentru
lucrările de renovare.
n Toleranțe la umiditate: pot fi aplicate pe beton la

7 zile de la turnarea acestuia, fără a fi nevoie de amorse
speciale, contribuind astfel la respectarea programului
pentru construcțiile urgente. 

Ce oferă pardoselile UCRETE n Rezistență la șoc termic: suportă deversări de lichide
cu temperaturi de până la 150 °C, inclusiv treceri bruște de
la temperaturi negative la cele pozitive (extreme) și invers.
n Igienă: pot fi curățate la un standard comparabil cu

oțelul inoxidabil și nu favorizează dezvoltarea bacteriilor,
ajutând astfel la menținerea standardelor de igienă.
n Rezistență chimică - de la acizi puternici la substanțe

alcaline, grăsimi, uleiuri și solvenți care pot degrada rapid
alte tipuri de pardoseli pe bază de rășini; natura foarte
rezistentă a pardoselii UCRETE ne asigură că niciun produs
de curățare disponibil pe piață nu va deteriora pardoseala.
n Curățenie și siguranță pentru angajații și produsele

dumneavoastră, pentru mediu.
n Estetică: Sunt disponibile 8 culori standard, cu di ferite

grade de texturare (pentru a asigura și o aderență su  perioară),
în variante mozaic, cuarț colorat, cu agregat metalic.

www.master-builders-solutions.basf.ro 
www.ucrete.basf.com
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spa

SunGarden Golf&Spa Resort este acel loc minunat
unde încep poveștile fumoase din viețile oa -
menilor. Nunți cu petreceri memorabile, cere mo nii
de botez în capelă, aniversări cu surprize și voie
bună, petreceri corporate cu adevărat speciale,
conferințe, lansări de produse, cine romantice. De
fiecare dată, am fost alături de oas peții noștri,
oferindu-le experiențe complete, memorabile.

SunGarden 
Golf & SpA Resort
destinație pentru 

răsfățul simțurilor

SunGarden Resort este o oază de liniște ascunsă în
pădurile dese din Baciu - Cluj, un loc în inima naturii care îți
oferă clipe de relaxare acompaniate de foșnetul frunzelor în
bătaia vântului, trilul păsărilor și aroma plăcută a florilor. Iarna
este deosebit de frumoasă aici, cu lacuri înghețate și brazi
care strălucesc în lumina soarelui. Vara, pajiștea se umple de
fluturi, iar căprioarele vin până la marginea pă durii în căutare
de hrană - nu de puține ori pot fi întâlnite pe green-urile de
golf, unde iarba este de un verde proas păt.

Paradisul jucătorilor de golf
Terenul de golf cu care ne mândrim, SunGarden Golf

Club, are 9 parcursuri și reprezintă o provocare de la
început până la sfârșit. Relieful și gradele de dificultate ale
parcursurilor sunt diferite și poți alege de la cele mai ușoare
la cele mai dificile, speciale pentru cei mai experimentați
golferi. Nu e de mirare că, în cadrul competițiilor pe care
le organizăm aici, participă cei mai buni jucători. 

Sun Garden Golf Academy este concepută pentru a
atrage, a servi și a instrui talentul în golf. Aici promovăm golful
ca un sport accesibil, care dezvoltă capacitatea de pre cizie
și de stra tegie, oferind o largă varietate de servicii pentru
orice persoană care dorește să se inițieze în acest sport.

După provocările de pe terenul de golf, oaspeții se pot
relaxa fie la un pahar de vin, în Club House, fie în centrul
Wellness & Spa. Experiența poate continua în cele două
zone ale centrului Wellness & Spa, destinate relaxării, cu o
suprafață de peste 1.400 mp, Aqua Experience și Ame deea
Paradise. Aici poți îmbina relaxarea în piscină cu mi nutele
în șir petrecute în cele 6 saune cu intensități diferite, care
oferă beneficii diverse, cu ritualuri specifice din toate
colțurile lumii, pe care terapeuții noștri ți le pot oferi. 

În zona Amedeea Paradise vei găsi cele mai multe
saune, de la cea antibacteriană, cu lemn de cedru, până la
cea cu sare sau cea finlandeză, având temperatura de până
la 100ºC. 
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Fiecare dintre acestea are beneficii diferite, așa că vă
recomandăm să le încercați pe toate. Și pentru că un astfel
de tur de relaxare necesită și pauze răcoritoare, veți găsi aici
o fântână de gheață, dușuri reci plasate lângă fiecare saună
și un bazin cu apă rece, ideal pentru a fi altenat cu sesiunile
în saună, ca să ajute sistemul circulator. 

În zona Amedeea vă puteți relaxa și altfel. De exemplu,
la Water Tavern puteți citi o carte sau juca diverse jocuri de
societate, într-un spațiu care seamănă cu un living, dar cu
piscină și cascadă interioară.

De la Hammam până la un masaj relaxant cu pietre
vulcanice încălzite, masaj sportiv sau un răsfăț facial, pro -
fesioniștii Wellness &Spa sunt atenți la fiecare mișcare și sunt
motivați să îți relaxeze fiecare mușchi în parte. Pentru că
suntem atenți la toate nevoile oaspeților noștri și dorim ca
experiența fiecăruia aici să fie unică, am conceput o serie de
tratamente sub semnătura SunGarden.
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Recomandat Spa Magazin

Ritualul „Bogăția Transilvaniei” constă într-o îmbăiere cu
lapte și miere, exfoliere ce combină cerealele cu mierea și un
incredibil masaj terapeutic cu ulei de sâmburi de struguri ce
oferă hrănire, detoxifiere și vitaminizare a pielii. 

Ritualul „Prospețimea Apusenilor” debutează cu o îm -
băiere cu plante medicinale, urmată de o împachetare cu
mască albă și un masaj de relaxare cu ulei de lavandă. 

Un ritual autentic este și „Puritatea de pe Lunca Mu reșului”,
care te răsfață cu o exfoliere cu sare de la Salina Praid.
Împachetarea cu argilă albastră de la Raciu și masajul de relaxare
cu ulei de lavandă oferă pielii detoxifiere și îi redau elas ticitatea. 

Când vine vorba despre un program Detox, ideal este să
ne putem realiza un ritual persoalizat de wellness, să putem
sta de vorbă cu un specialist care să ne facă recomandări și
să urmăm o serie de tehnici special destinate nouă. Ei bine,
exact asta face echipa noastră din cadrul SunGarden SPA.
Programele noastre Detox Retreat pot fi personalizate pentru
a vă crea propriul program de sănătate, Spa și terapii de
vindecare. Programul poate fi conceput la nivel individual,
pentru cupluri sau pentru grupuri mai mari de persoane, pe
baza unui chestionar special conceput pentru a afla detalii
despre starea ta de sănătate, stilul de viață, nevoile și
obiectivele pe care vrei să le atingi. Poate fi de o zi, sau de
mai multe zile, în funcție de ceea ce stabilim împreună. Vom
realiza împreună un program de nutriție, un meniu adaptat
nevoilor tale ce va fi administrat pe baza unui program bine
stabilit. Iar aici sigur că avem o gamă largă de limonade, fresh-
uri, smoothies etc. Vei avea alături de tine și un antrenor
fitness pregătit să te ajute să îți atingi obiectivele sportive.
Antrenamente indoor cât și outdoor, exerciții de aquagym,
tenis, volei, fotbal, golf, yoga, drumeții prin natură, căci avem
30 de ha doar la dispoziția noastră! Așa că le vom descoperi
și ne vom aventura împreună!

Fii fericit în lumea noastră!
SunGarden Golf&Spa Resort face parte dintr-un lanț

hotelier național gândit astfel încât să mulțumească clienții
indiferent de bugetul acestora. Din lanțul SunGarden Hotels
& Resort fac parte și alte hoteluri de 4 și 3 stele, iar în viitorul
apropiat li se va alătura și fostul hotel Carol din Băile
Herculane. SunGarden Golf & Spa Resort este însă cel care
oferă o experiență completă, personalizată. Aici creăm
pachete de servicii diversificate, conturate pe profilele
oaspeților noștri. În acest sens, am conceput pachetele Tailor
Made Detox Programs, pachete de relaxare și explorare a
legendelor zonei, prin brandul „Transylvania Legends”,

pachete tip „Destinație de Golf ”, cu acces la mai multe
terenuri din zona Transilvaniei și multe altele. Așadar, ambiții
foarte mari, obiective mărețe, de lungă durată, dar în același
timp o echipă pregătită să accepte provocările și să dea tot
ce este mai bun pentru a transforma SunGarden într-un
brand românesc apreciat de persoanele care doresc expe -
riențe unice. 

SunGarden Golf & Spa Resort
Tel.: +40 735 888.000 (Recepție); +40 735 888.001 (Spa) 
E-mail: spa@sungardenresort.ro 

office@sungardenresort.ro 
Web: www.sungardenresort.ro
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Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură

MAGTOMVIC
Parchet premium, produs în România

Colonia Fabricii, Strada Principală nr. 27A, 
Comuna Tomeşti, Jud. Timiş | Tel./Fax: 0256.326.208
E-mail: magtomvic@yahoo.com

Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175

• Parchet masiv din stejar,
fag, salcâm, salcâm aburit,
carpen, cireș, nuc, ulm,
mesteacăn

• Parchet stratificat de
stejar și frasin pe suport
de placaj din mesteacăn,
cu o excelentă stabilitate
dimensională 

• Semipodele la dimensiuni
personalizate

• Plinte, pervazuri, frizuri,
trepte pentru scări

• Materiale Wakol și Loba,
pentru montaj și finisare
din diverse esențe

• Modele în trend, variate, care permit 
orice tip de montaj 

• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11% 
• Diverse clase de calitate, abateri 

dimensionale de maxim 0,02 mm 

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească 

• Consultanță și seriozitate în relația 
cu montatorii 

• Garanție 2 ani pentru produse

Contact:      
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Spa & Wellness

Aromaterapie cu uleiul esențial

LavandEssence:

aromaterapia cu uleiuri esențiale pure 
Esențele pure extrase din plante aromatice cu proprietăți

benefice pentru sănătate sunt apreciate încă din antichitate.
Aromaterapia reprezintă interpretarea modernă a acestei
practici străvechi, folosind uleiuri esențiale pure pentru a oferi
o stare de bine și pentru a restabili echilibrul fizic, emoțional
și spiritual. Efectele terapeutice ale uleiurilor esențiale sunt
valorificate prin diverse metode, de la masaje și băi de
relaxare, la inhalații și comprese. 

Aromaterapia se bazează pe componentele farmaceutice
ale plantelor și pe calitățile lor terapeutice și olfactive unice,
de aceea trebuie subliniată din start importanța folosirii unor
uleiuri esențiale pure, naturale și autentice.

Cercetătorii au viziuni diferite în privința modului în care
funcționează aromaterapia. 

Unii experți consideră că simțul mirosului are un rol
definitoriu. Receptorii olfactivi comunică cu anumite părți ale
creierului, care fac parte din sistemul limbic (centrul memoriei,
al învățării și al emoției). 

Când inhalăm moleculele uleiurilor esențiale, acestea
stimulează segmentele respective ale creierului și influențează
sănătatea fizică, emoțională și mentală. Spre exemplu, lavanda
stimulează activitatea celulelor creierului din amigdală într-un
mod similar cu anumite calmante medicamentoase. Alți cerce -
tători consideră că moleculele uleiurilor esențiale interac țio -
nează cu hormonii și enzimele din sânge. Chiar dacă cercetările
în privința modului exact de funcționare al aroma terapiei
continuă, efectele acesteia sunt valorificate pe scară largă.

Spa & Wellness

Aromaterapia și tratamentele speciale cu uleiuri
esențiale au devenit nelipsite din spa-urile care își
propun să răsfețe simțurile clienților. Versatilitatea
uleiului esențial de lavandă și parfumul răspândit de
acesta îi confirmă dreptul de a fi numit „uleiul
universal” și îl plasează în rândul celor mai apreciate
uleiuri esențiale la nivel internațional în toate centrele
SPA & Wellness. Uleiul Lavand Essence este produs în
România, din plante cultivate local lângă Pitești. 

cadoul naturii pentru
mintea și corpul tău
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Pasiune pentru
lavandă –  respect
pentru natură!
Uleiul esențial de lavandă
LavandEssence, puritate 100%,
fără adaosuri sintetice, 
solvenți sau alcool, este obținut în 
România din recolta proprie de
lavandă Angustifolia Blue Scent, cultivată fără pesticide
sau îngrășăminte chimice.

Tel.: +40 744 655 830
Email: aurelia.costache@lavandessence.ro
www.lavandessence.ro

Beneficiile lavandei
Lavanda este o plantă aromatică, medicinală și decorativă,

cunoscută din cele mai vechi timpuri, avându-și originile în
zona Mediteraneană. 

Etimologic, denumirea lavandei provine din latinescul
„lavare”, care înseamnă „a spăla” sau „a îmbăia”. În prezent,
lavanda se cultivă pentru inflorescențele ei bogate în ulei
volatil, fiind utilizată cu pre cădere în parfumerie și cosmetică,
în industria far ma ceutică, dar și pentru obținerea produselor
insec tifuge. 

În aromaterapie, lavanda este printre ingredientele vedetă,
fiind întrebuințată pentru îmbunătățirea calității somnului, în
tratamentul afecțiunilor pielii, al migrenelor, amețelilor și stresului.
Are proprietăți calmante și antiseptice, este un cicatrizant
excelent, ajută la regenerarea celulară și previne apariția
cicatricilor. Uleiul esențial de lavandă este întrebuințat și pentru
îngrijirea generală a pielii datorită efectelor sale antiseptice și
antifungice. Acționând ca antiinflamator, este util și pentru
ameliorarea diferitelor tipuri de dureri, precum cele de la nivelul
articulațiilor, durerile musculare, reumatism, entorse, dureri de
spate si lumbago. 

principalele forme de aromaterapie
Masajul aromaterapeutic este o modalitate foarte

populară de întrebuințare a uleiurilor esențiale pentru că
funcționează pe mai multe paliere în același timp. 

Pielea absoarbe uleiurile, care sunt deopotrivă asimilate
prin inspirație. În plus, terapia fizică a masajului sporește nivelul
de relaxare, eliminând tensiunea musculară.

Inhalarea reprezintă o altă formă de aromaterapie des
întâlnită în centrele de relaxare. Această metodă implică o
sursă de căldură care să favorizeze evaporarea moleculelor
uleiurilor esențiale și este utilă în mod special în cazuri de
afecțiuni ale sistemului respirator, dar și pentru relaxare.

Baia cu uleiuri esențiale reprezintă o altă metodă foarte
răspândită de aplicare a aromaterapiei. Uleiurile esențiale pot
fi adăugate în apă în stare pură sau pot fi amestecate cu
diverse săruri de baie. Există, de asemenea, varianta de a
întrebuința săpunuri aroma tera peutice. Pentru a se înca dra în
această categorie, să punurile trebuie să fie 100% naturale și
să aibă la ba ză doar uleiuri esențiale si unturi de origine
vegetală, fără parabeni, sul fați, detergenți, întăritori artificiali
sau alte substanțe chimice dăunătoare pielii.
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FLUIDMASTER –
soluții inovative 
pentru igiena 
perfectă a toaletelor
Fluidmaster este un furnizor mondial de soluții sanitare complete, comercializate sub brandurile
Fluidmaster®, SCHWAB®, WISA®, LIV® și TORBECK®. Rezistența în timp de excepție a soluțiilor
sanitare Fluidmaster se bazează pe concentrarea noastră necontenită asupra satisfacției clienților
și asupra inovației în tot ceea ce facem. Considerăm că această abordare strategică către
creșterea la nivel global este cea mai bună modalitate de a ne extinde amprenta în piață, începând
de la baza acesteia, precum și de a ne sprijini partenerii de producție, de distribuție și de afaceri
din întreaga lume. Prin punerea în aplicare a sinergiilor, datorită fundației puternice a tuturor
companiilor din cadrul Corporației Fluidmaster, oferim o gamă completă de rezervoare de înaltă
calitate, atât încorporate, cât și expuse, cadre, sifoane, capace de toaletă, valve de umplere, valve
de golire, precum și numeroase accesorii pentru nevoi diferite atunci când vine vorba despre baie
sau de mediul sanitar la nivel profesional.
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O nouă generație 
de sisteme sanitare
inteligente

Recent, Fluidmaster și IPEE și-au
unit forțele și cunoștințele pentru a dez -
vol ta noi soluții în ingineria sanitară,
primele produse ale acestei colaborări
fiind o serie de sisteme sanitare inte li gen -
te revoluționare. Acestea au com    binat
avan tajele tehnologiei Fluid master a
senzorilor infraroșii cu ca pa  citatea IPEE de
a detecta utilizarea efec tivă. Combinând
infraroșiile cu de tec tarea utilizării, putem
preveni spălarea neintenționată a vasului
de toaletă sau a pisoarului. Un astfel de
vas de toaletă sau pisoar nu va mai reac -
țio na la mișcarea accidentală a
utili  zatorului din fața acestuia. Aceste
produse sunt cea mai bună soluție pentru
cel mai înalt nivel de igienă ne cesar,
inclusiv în aceste momente în care luptăm
împotriva virusului COVID-19.

Economii și securitate
semnificative

Prin reducerea considerabilă a nu -
mărului de spălări nedorite, suntem
capabili să reducem cantitatea de apă
consumată, ceea ce aduce economii
importante. De asemenea, costurile de
întreținere sunt reduse semnificativ prin
prevenirea revărsării. Proprietarul, ope ra -
torul sau ad ministratorul unității Horeca nu
numai că oferă utilizatorilor săi o experiență
confortabilă și igienică, ci și reduce costurile
de exploatare și întreținere.

aplicație largă

Toaletele inteligente sunt o alegere
deosebit de bună în orice spațiu pu blic,
comercial sau Horeca, în aero porturi,
școli, instituții, benzinării, clădiri de birouri
sau fabrici. Oriunde este importantă
igiena, aceste sisteme inte ligente de
salubrizare își de monstrează rentabilitatea,
investiția amortizându-se extrem de rapid.

Vase de toaletă
complete

Tehnologia IPEE Spectre constă în
două sisteme de detectare care lu -
crează perfect împreună pentru a crea
cea mai bună metodă de tragere a apei
cu acționare fără atingere de pe piață.
Un senzor de prezență performant
detectează când o persoană stă pe
toaletă, iar un alt senzor monitorizează
în mod constant ce se întâmplă în inte -
riorul vasului: se verifică atât nivelul
apei, cât și concentrația. 

Echipamentul va trage apa doar
dacă ambii senzori indică faptul că
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toaleta a fost utilizată și utilizatorul s-a
ridicat în picioare. Prin perfecționarea
tehnologiei de detec tare, IPEE Spectre
elimină așadar ac ționările false ale
sistemului de tra gere a apei o dată
pentru totdeauna.

Baza pentru pachetele de toaletă
este rezervorul ascuns LIV-FIX WC
3800. Deci, puteți opta nu doar pentru
soluții cu clapetă de acționare, ci și cu
spălare fără atingere (cu sistemul
Spectre integrat în produs), alături de
rezervorul ascuns LIV-FIX WC 3800.
Pentru oferta noastră standard,
consultați http://ro.liv.si/produs/spalare-
fara-atingere.

integrare perfectă
Toate pachetele de pisoare IPEE

includ un pisoar din ceramică durabil și
de înaltă calitate. Designul minimalist dar
rafinat al pisoarelor IPEE se po trivește
perfect în fiecare baie sau spă lător. 

Pachetele de pisoare Plus și Pre mium
(U3 și U5) sunt acoperite cu gla zură
ceramică Hydrofobe+. Acest înveliș
garantează că produsele vor fi ușor de
curățat și vor oferi o igienă perfectă,
având o suprafață extrem de netedă,
unde murdăria și bacteriile nu pot
persista. Tehnologia IPEE de tra gere a
apei este proiectată și dez vol tată pentru
a fi încorporată com plet în par tea din
spate a pisoarelor.  Aceasta de ține toate
funcțiile inteligente pe care le așteptați
de la un sistem modern de tragere a
apei și multe altele! De oa rece sistemele
de tragere a apei sunt montate complet

invizibil pentru uti lizator, acestea sunt
foarte rezistente la vandalism, ceea ce le
face ideale pentru obiectele sanitare.

Trei opțiuni pentru 
a se potrivi nevoilor
dumneavoastră

Fiecare pachet IPEE este furnizat
conform modelului standard, cu toate
funcțiile pe care le necesită obiectele
sanitare moderne. Cu toate acestea,
înțelegem că uneori cereți mai mult.
Acesta este motivul pentru care toate
produsele noastre sunt disponibile în
trei opțiuni: Basic, Plus sau Premium.

Sistemele încastrate Fluid mas ter
constituie o alegere excelentă pentru
echiparea camerelor de baie și a gru -
purilor sanitare. 

FluidmaSTER - ROmânia
Marius Gioroc - Country manager
Tel.: +40 770 23 04 25 
Email: mgioroc@fluidmaster.com
Web: http://ro.liv.si

Rezervoarele de toaletă moderne,
perfecte din punct de vedere teh no -
logic, fiabile, eco no mice și silențioase
asigură o funcționare impecabilă și sunt
invizibile. Clapetele oferă posibilitatea
de a folosi o can titate mai mare sau mai
mică de apă, pentru un consum res -
ponsabil. Acestea pot fi din material
plastic de înaltă calitate, care rezistă și
își păstrează culoarea la diverse tipuri
de solicitări, din sticlă ranforsată, lemn,
plexiglas, oțel inoxidabil, aliaje de zinc
sau aluminiu. De asemenea, clapetele
mecanice și electronice pentru pisoare
sunt de dife vrite culori și forme, fiind
con fec ționate din materiale diverse. 

Variotronic este un sistem elec tro nic de
rezervor încastrat, re glabil pe înălțime
prin inter me diul unei telecomenzi -
ajustare pe o plajă de 20 cm (-2 cm/+18
cm). A fost conceput pentru unități
medicale, locuințe cu persoane în vârstă,
aziluri de bătrâni și centre de reabilitare,
dar pot fi folosite de asemenea și în
anumite unități Horeca, de pildă centre
balneare sau de recuperare.
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un Spa personalizat, rapid și simplu

R ealizarea unui centru Spa cu materiale tradiționale, apli -
cate umed (betoane, zidărie, mortare, hidroizolații etc.),
necesită timp îndelungat de întărire, blocând efectiv

activitatea pe șantier și întâmpinând dificultăți pentru trasarea
instalațiilor. De asemenea, amenajările din gips-carton nu sunt o
opțiune viabilă într-un mediu cu umiditate per ma nentă, inclusiv
sub formă de aburi. Soluțiile oferite de Wedi, com panie cu o
experiență de peste 35 de ani, sunt gândite tocmai pentru a
simplifica acest proces: arhitectul și executantul au la îndemână
sisteme de panouri și elemente de construcție din polistiren
extrudat - ușoare, termoizolante, inerte la umiditate, prefabricate
și modulare, suficient de versatile pentru a stimula creativitatea.
Acestea sunt robuste și extrem de simplu de pus în operă, cu
ajutorul unei echipe care are nevoie de un training sumar. 

Wedi – România
Tel.: +40752 147 013
E-mail: liviu.predut@wedi.ro
Persoană de contact: Liviu Preduț
www.wedi.de

O baie turcească, pornind de la o structură cu panouri Wedi: se pot
vedea progresiv, de la stânga la dreapta, straturile de hidroizolare și
amorsare, înainte de placarea ceramică, precum și integrarea
drenajului, a sistemului de lumini, a instalațiilor de aburi și climatizare.

Panourile și elementele predefinite au un miez din spumă
rigidă de polistiren extrudat de culoare albastră, fără CFC –
clorofluorcarburi (produs ecologic), extrem de dens (32
kg/mc), fonoizolant, care se comportă perfect la temperaturi
cuprinse între – 50 și + 75 ºC.  Pentru o protecție suplimentară,
polistirenul este acoperit pe ambele părți cu un strat im per -
meabil la vapori, din rășină și ciment. Produsul reprezintă un
suport ideal pentru orice tip de acoperire – tencuială, glet,
placare ceramică, tapet etc., putând fi aplicat de asemenea pe
orice tip de substrat.  Împreună cu accesoriile, prin simpla
decupare și fixare cu sau fără structură de lemn ori metal,
formează sisteme complete de montare și finisare, baza unor
proiecte cu forme uzuale sau inedite, cu linii drepte sau curbe:
pereți, compartimentări, nișe, mobilier personalizat
(inclusiv căzi sau lavoare), paravane, șezlonguri Spa,
banchete, dușuri, bazine etc. 

De la proiect, la un Spa de vis

Polistirenul permite integrarea progresivă a tehnologiilor necesare
unui jacuzzi: duze de hidromasaj, spoturi de lumină, sisteme audio etc. 
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Interviu

Suntem într-o perioadă care ne obligă
să ne reinventăm. Cum se desfășoară
Anuala în condițiile actuale?

În primul rând șantierele au mers, așadar proiecte sunt, și
încă de calitate foarte bună. Ca eveniment avem Anuala
clasică – ceea ce implică premierea și jurizări internaționale
derulate pe platforme online. Încă dinainte de pandemie
eram avansați în acest mod de lucru, așa că acum putem
spune că suntem pregătiți. Modelul de lucru expus are la bază
faptul că juriul este internațional. 

Înainte de pandemie jurizarea Anualei implica două
etape - prima derulată online, apoi vizita în sit. Practic, acum
am transformat ultima etapă într-un public speech day, când
arhitecții își vor prezenta online proiectele. 

Emil Ivănescu 
președintele 
OAR București 

Domnul Emil Ivănescu este Președintele OAR
București și de mai bine de 10 ani Curator al
Anualei de Arhitectură. Am discutat cu domnia
sa despre provocările aduse de acest moment
pandemic în piața de construcții dar și despre
transformările ireversibile care deja au început. 

Toate aceste schimbări vor
aduce un plus de creativitate,
în toate domeniile
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Dar gala premiilor se va desfășura ca de obicei, fizic, pe
15 octombrie, într-un spațiu semideschis, cu respectarea
tuturor măsurilor știute. 

Așa era și în alți ani? 
Da, acum însă e de nevoie.

Ce ne puteți spune despre proiectele
depuse? 

Nivelul a crescut foarte mult, breasla este dinamică. Există
un număr mare de proiecte de o calititate foarte bună în
București. Aș mai remarca ceva relativ la modul de selecție –
beneficiarii au început să intre pe platforma noastră online
pentru a-și selecta arhitecții. 
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Interviu

Aici se pot vedea în detaliu toate clădirile valoroase
construite în București din 2003 până acum.  

O  lucrare este o muncă de echipă - arhitect, beneficiar,
executant, antreprenor. De aceea, noi premiem toată echipa.
Dăm chiar un premiu special pentru cel mai bun beneficiar.
Încurajăm astfel oamenii care au încredere în profesioniști.
Pentru că de fapt aici e marea problemă în orice profesie -
profesionistul nu este totdeauna ascultat. 

Beneficiarii sunt mai tineri? 

Da și nu. Unii sunt la o vârstă să-i spunem golden, oameni
aflați la a doua sau a treia construcție, care au înțeles ce greșeli
au făcut neconstruind cu profesioniști și atunci creditează
echipa. Desigur, sunt și mulți tineri care vor altceva, vor calitate.
Până la urmă, e vorba de educație, care generează calitate. 

Cum a fost această perioadă cu
pandemia? 

A fost interesant cumva. Unele șantiere mai mari s-au
închis pe o perioadă, dar șantierele mai mici au funcționat.
Având un număr mai mic de muncitori prezenți și-au putut
lua măsurile de rigoare, cei care și le-au luat. 

Paradoxal, construcțiile nu au fost lovite prea tare, oricum
mai puțin ca la precedenta criză din 2008- 2009. Ritmul a
încetinit, dar lucrurile nu s-au oprit de tot. În țările dezvoltate,
statul a aruncat pe piață lucrări de arhitectură socială. Acestea
sunt măsuri eficiente, de a investi pe timp de criză în
infrastructură și arhitectură socială pentru cetățean. Se ating
astfel două obiective – se dă de lucru industriei și în același
timp se rezolvă niște probleme pentru care altfel, în vremuri
normale ca să zicem așa, nu ar fi timp.

Cât de posibilă este distanțarea
socială pe șantiere? 

Este și nu este. Până la urmă, ține de oameni, oricât te-ai
chinui să explici, cetățeanul te ascultă sau nu. La nivel personal
nu ai ce să faci, totuși dacă ai echipe de muncitori pe șantiere
poți să impui reguli. Noi de pildă, la București, inițiasem un
program de vizite pe șantier pentru arhitecții stagiari, dar în noile
condiții l-am oprit temporar – ceea ce înseamnă că regulile pe
șantiere se respectă. Și până la urmă faptul că majoritatea
șantierelor au funcționat arată că decidenții erau interesați să
mergă înainte și că au respectat regulile. Sunt câteva principii
simple – să păstrezi distanța legală, să ai mască,  mănuși, etc. 

Aceste reguli noi vor lasă urme și
după ce trece pandemia 

Eu personal cred că lucrurile vor reveni la normal, lumea
abia așteaptă, probabil la jumătatea anului 2021, dar vor
rămâne zone definitiv transformate - spațiile office, munca
online, desigur dezideratele de igienă. Deja este clar că există
schimbări. Pe lângă tot ce înseamnă regulile de igienă, cel
puțin două aspecte cred că nu vor mai reveni niciodată la ce
a fost înainte. Accentul pe online și ceea ce definim ca zonă
de lucru. Deja cam în toate domeniile s-a văzut că multe activități
se pot derula online-ședințe, discuții, nu și activitatea efectivă,
evident. 

Casa E+E Casa Individuală
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până acum se căutau  clădiri tipice 
cu birouri open space.

Am și eu cunoscuți care au firme și care au plecat deja din
clă diri de birouri cu open space în case individuale. Se observă
că piața se adaptează în ansamblu – deja pro du cătorii de mobilă
oferă modele noi adaptate pentru home office. Dealtfel toate
aceste schimbări vor aduce un plus de creativitate, în toate
domeniile. Pe fond însă nu știu dacă neapărat se vor simplifica
lucrurile - cred că oamenii vor păstra identitățile dar vor fi mai
creativi.  Până la urmă, decisivi sunt tot profesioniștii și mai ales
gradul în care ei sunt ascultați - de la arhitect la constructor.

Noi în cadrul Anualei avem și un premiu pentru cele mai
inspirate idei de home office, pe baza fotografiilor trimise de
participanți. Concursul încă nu a debutat, trebuie întâi să
pregătim juriul dar deja am primit poze.  

Mai cred că pe lângă acest accent pe digital, a doua
paradigmă care se schimbă decisiv este ceea ce înțelegem prin
locul de muncă. Nu vor fi astfel afectate foarte mult construcțiile
ci serviciile, tot ce ține de acestea. Deja există transformări mari
în piața imobiliară pe zona de birouri mai ales. 

Da, am văzut că firmele caută mai
nou vile, case individuale, de bine ce

Casa CMMT Casa cuplate DEH Vila GUD
Single-family

Home
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Produse de top

Daniela Ciurescu
lEida impex

Perioada pe care o parcurgem
este marcată puternic de noile
con diții economice în care func -
țio năm, ca o consecință directă a
schimbărilor din zone precum

igiena, distanțarea socială, dorința de a fi cât mai în
siguranță – exigențe de bază pe care le au clienții
hotelurilor și restaurantelor. Este oportunitatea de a ne
reevalua unitatea pe care o operăm, din perspectiva
dotărilor, și de a regândi o serie de achiziții care să
corespundă noilor cerințe de funcționalitate, per for -
manță, rezistență în timp, după o activitate de între -
ținere și igienizare mult mai intensă. Practic, întregul
hotel sau restaurant trebuie regândit ca funcționalitate,
ca alocare a spațiilor, inclusiv a zonelor de acces. 

Distanța dintre angajați și oaspeți trebuie să fie mai mare,
contactul cu alimentele mai bine gestionat, uniformele și
echipamentele mai elaborate și mai stricte, cantitățile de
consumabilele mai mari, dezinfectările mai dese și mai în
detaliu. Este motivul pentru care venim în întâmpinarea
dumneavoastră cu o ofertă optimizată, care să corespundă
unor nevoi cât mai variate și în același timp cât mai
potrivite unei redotări sau completări a dotărilor. Ceea ce
vă propunem acum face parte din gamele de top ale unor
producători specializați din această industrie, produse
care suntem siguri că vor oferi oaspeților dumneavoastră
nu doar confortul urmărit sau o stare de încântare în
prezența unui design impecabil, ci și sentimentul de
siguranță. Trebuie să dovedim, acum mai mult decât
oricând, că suntem profesioniști și lucrăm doar cu produse
dedicate, fără improvizații sau dotări de calitate
îndoielnică.

LE
ID

A

1001 articole pentru 
hoteluri și restaurante

Dotări 360º 
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Este o bună ocazie pentru a ne defini sau redefini hotelul,
restaurantul, barul sau terasa. La hotel putem începe cu clopoțelul
de la recepție, cărucioarele pentru bagaje, cartea de oaspeți sau
elementele de orientare și signalectică, continuând cu echi -
pamentele pentru cameriste, service room și concentrându-ne
toată atenția pe ceea ce îi este util clientului: un suport de bagaje,
un minibar bun și bine întreținut, un seif și, mai ales, o baie
spațioasă și bine dotată. 

Mobilierul din zona de alimentație publică să reflecte
personalitatea locației, dar să fie de asemenea ușor de igienizat,
ca și echipamentele de bucătărie sau bar, vesela și tacâmurile,
bufetul suedez, încălzitorul de apă pentru cafea sau ceai. Este bine
ca alimentele și băuturile să fie protejate cât mai bine la contactul
cu exteriorul, de aceea vă recomandăm cărucioare tip container
pentru exterior, eventual pentru plajă. Vă propunem inclusiv o
gamă de tacâmuri antibacteriene, unice în România, care pot fi
folosite și în școli și grădinițe. Grija pentru igienă nu trebuie să ne
afecteze simțul estetic. Recipientele sau tacâmurile de unică
folosință pot și ele să sugereze, prin calitate, atenția noastră la
detalii - și aici putem vorbi de design, rezistență, protecție. Totul
sub umbrela unor branduri de nivel mondial care nu lasă nicio
urmă de îndoială: veți primi doar ce este mai bun în piață, care
încorporează cele mai inovative tehnologii.

LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 0722 235 577; 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; 
www.facebook.com/Leida.ro
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Materiale de Top

M ajoritatea magazinelor, ho te -
lurilor și restaurantelor își
redeschid porțile după pauza

forțată impusă de coronavirus, în con -
dițiile respectării stricte a regulilor de
igienă. 

În vederea păstrării distanței re co -
mandate între clienți, multe maga zi ne au
aplicat marcaje temporare pe pardoseală.
Acest lucru poate fi util pe termen scurt,
dar nu reprezintă o soluție reală. Traficul
sutelor de persoane care tranzitează

Conceptul de distanțare socială ne va mai
urmări multă vreme. Mai ales în domeniul
HoReCa, poate cel mai afectat de pandemie,
păstrarea distanțării sociale este singura cale de
a putea funcționa în viitor. Se schimbă nor -
mativele, se reconfigurează funcțiuni, se tra -
sează fluxuri și direcții separate pentru
acces/ieșire. Totuși, se pune întrebarea – cum
putem încuraja și ajuta oamenii să păstreze
distanța recomandată? În ce ne privește, vă
oferim posibilitatea de a reamenaja spațiile prin
prisma delimitării zonelor dorite. 

PARDOSELI 
PENTRU RESPECTAREA 
DISTANȚĂRII SOCIALE
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spațiile zilnic distruge rapid marcajele,
făcându-le neutilizabile. 

Dacă vă gândiți la o soluție pe termen
lung, atunci markerii de distanțare din
Marmoleum, Vinil sau Flotex se pot
încorpora direct în modelul pardoselii.
Materialele se taie individual la fața
locului și se integrează în pardoseală.
Sunt robuste, ușor de curățat și au chiar
efecte antibacteriene în cazul Mar -
moleum. În plus, soluțiile de pardoseală
Forbo aduc și o pată de culoare și de
estetic în amenajarea spațiilor, în
condițiile facilitării respectării distanțării
sociale impuse de momentul actual.

Bariere de praf Coral Logo
Am proiectat o gamă de bariere de

praf pentru intrare care, sperăm, va
funcționa ca un reminder pentru client
de a păstra distanța. 

Aveți la dispoziție patru modele,
oferite acum la un preț special deoarece
nu avem intenția de a scoate profit ci de
a susține eforturile tuturor în direcția
sănătății și siguranței. 

Dale de mochetă cu săgeți 
de direcționare 

Toate cele  40 de culori existente în
gamele noastre Tessera și Outline pot fi
folosite pentru realizarea de săgeți de
direcționare a fluxului. Nu trebuie decât
să alegeți materialul de fundal și o
culoare contrastantă pentru realizarea să -
geții. De asemenea, se pot realiza și dale
de Flotex cu săgeți de direc țio nare. 

Săgeți în pardoselile
elastice 

Putem furniza săgeți pe dimensiunea
cerută în vederea integrării în pardoselile
elastice existente deja, disponibile în
divere culori și formate. E suficient să ne
comunicați cerințele dumneavoastră și
vom identifica rapid combinația optimă. 

Cercuri Allura 
O parte a colecției noi Allura 2020 a

fost redesenată, pe dalelele de 50 x 50
cm fiind decupat un cerc cu Ø 40 cm.
Aceste cercuri se pot integra în decupaje
în nuanțe contrastante, semnalizând oa -
me nilor punctele în care să stea pentru o
distanță sigură, mai ales în cazul ma -
gazinelor unde se formează cozi. 

SOLUȚII
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PVC printat digital 
Tehnologia noastră avansată de im -

primare digitală permite aspecte optice
extraordinare ce nu ar putea fi obținute

prin tehnologii convenționale. Vă permite
să vă amenajați o pardoseală unică în
calitatea consacrată a PVC-ului eterogen.
Desigur, pe foile de PVC se pot printa cu
ușurință săgeți sau cercuri menite în cu -
rajării distanțării sociale.

Flotex Vision digital print

Având în vedere că Flotex are peste 70
milioane de fibre per metru pătrat, oferă
un substrat extrem de dens pentru
printare. Ca rezultat, se pot imprima
modele vibrante la rezoluție fotografică
înaltă. Se pot obține toate nuanțele și
umbrele cromatice, Flotex Vision fiind un
suport ideal pentru imprimarea de săgeți,
cercuri sau alte forme menite încurajării
distanțării sociale. 

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com

Materiale de Top

Marmoleum Aquajet 
Dacă doriți ceva unic pe pardoseala

dumneavoastră, care să fie deopotrivă
sustenabilă și durabilă, atunci selecția

noastră de Marmoleum este răspunsul. Prin
intermediul tehnologiei Aquajet putem
crea cele mai precise și mai de taliate
modele de pardoseală. De pildă, putem
grava săgeți, cercuri sau alte formate care să-i
ajute pe oameni să patreze între ei o
distanță de minimum 1.5 metri.   

Fast Flooring 
Rapide, ușor de aplicat și economice,

elementele din gama Fast Fit sunt puse în
operă fără adezivi și cuprind bariere de

praf pentru intrare, dar și pardoseli
interioare în rolă sau dale. 

Fast Flooring este ușor și rapid de
aplicat și astfel o soluție ideală pentru
marcaje temporare, precum în spitale.

Marmoleum – cea mai
sustenabilă pardoseală,
antibacteriană natural 

Marmoleum este un produs CO2
neutru (de la recoltarea materiei prime
pană la montarea produsului finit în
locuința dumneavoastră), ce nu afectează
climatul, combină valorile ecologice cu
designul contemporan și aduce o con -
tribuție importantă pentru o lume
sus tenabilă. Forbo Marmoleum re pre -
zintă cea mai bună soluție de pardoseală
pentru un mediu interior sustenabil.
Folosind materiale durabile acasă, la birou,
în școli, în mijloace de transport, în spitale
și magazine, puteți contribui și dum nea -
voastră la un mediu mai bun și mai sigur. 

Linoleumul este un produs realizat
exclusiv din materiale regenerabile și
naturale - ulei de în, colofoniu de pin, praf
de plută, făină de lemn și diferite minerale,
precum carbonat de calciu și pigmenți
naturali. Producerea de linoleum este
considerată o artă, ce nu se învață în școli,
ci dintr-o tradiție deja seculară – spe -
cialiștii Forbo Flooring determină mixul
corect de ingrediente, timpul necesar
maturării acestora, setarea temperaturii și
presiunii corecte, pentru a aminti doar
câteva elemente. Pentru că nu este deloc
simplu să produci o pardoseală neutră la
CO2 care este nu doar rezistentă și
estetică, ci și durabilă pentru zeci de ani,
iar la sfârșitul duratei de viață e complet
bio de gradabilă.
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Pentru organizații, instituții sau diverse inițiative economice, înscrierea într-
un demers ecologic își arată adesea caracterul complex. Totuși, în prezent,
au apărut specialiștii în dezvoltare durabilă care le pot ajuta să își adapteze
în profunzime practicile pentru a se înscrie în această tendință. Sunt noii
actori ai unui viitor mai virtuos... Antreprenoriatul durabil nu este ghidat
doar de obiective pur financiare. El integrează în principal doi parametri –
cel social și cel de mediu. Astfel că întreprinzătorul durabil lucrează la
progresul social, în timp ce se îngrijește de conservarea mediului. Inovația
durabilă bazată pe sinergia eforturilor, oferită de către inovatorii din
domeniul conservării mediului, este o piatră de temelie a antreprenoriatului
durabil. Datorită unei cereri importante din partea consumatorilor,
antreprenorii se văd obligați să inoveze permanent, propunând produse și
servicii care îmbină în definitiv progresul social și protecția mediului. Printre
vectorii schimbării antreprenoriatului durabil, menționăm piața, societatea
și reglementările din domeniu. Într-adevăr, antreprenorul durabil contribuie
la educarea pieței până în punctul în care schimbă obiceiurile de consum și
își constrânge concurența să îi adopte efectiv strategia, iar în același timp
determină schimbarea reglementărilor.

Patrick Pettenuzzo, jurnalist culinar și fondator
Sărbătoarea Gustului în România

Consilierea Eco și elaborarea
proiectelor în cadrul dezvoltării durabile
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voință globală, a întregii organizații. Implementarea scenariilor
de operare printr-un design prospectiv vă permite să vă
proiectați în viitorul apropiat printr-o serie de obiecte și
proiecte de tranziție. Există organisme care sensibilizează pe
producătorii de mobilier spre noutate. Al doilea pas este
înființarea de ateliere din care să rezulte o înțelegere concretă
a modului în care orice om al echipei poate deveni actor în
contextul aceste adevărate revoluții din cadrul companiei. Abia
după câțiva ani se poate face un calcul al impactului tuturor
acestor proiecte asupra mediului. Alte surse de motivație pentru
întreprinderi sunt ajutoarele din partea statului. În Franța, de
exemplu, putem vorbi în acest sens de ADEME (Agenția de
Tranziție Ecologică), care subvenționează câteva proiecte din
domeniul mobilierului. 

Profesionalizarea conceptelor
Pentru adaptarea la schimbările de paradigmă, între -

prinderile care fac apel la agenții de consiliere ecologică sunt
din ce în ce mai numerose. Este și cazul unui furnizor de mobilă,
al cărui director de marketing, Antoine Roset, a declarat: „Ca
afacere de familie, ne-am pus problema res pon sabilității sociale
încă din anii 1990. De exemplu, încălzim spațiile de producție

M aterii prime mai puțin poluante, ambalaje puține,
metode de transport optimizate... șantierele dez vol -
tării durabile sunt numeroase, dar întreprinzătorii și

fabricanții sunt încă prea puțin instruiți în acest domeniu de
expertiză foarte exigent. Chiar dacă aceste companii vor să aibă
succes, de obicei nu au abilitățile de a face acest lucru, pier zându-
se în noțiuni sau jocuri de cuvinte și mulțumindu-se cu asta.
Bunăvoința nu este suficientă și nu va schimba nimic în fondul
problemei. Chiar dacă ele își îmbogățesc cunoștințele, rămâne
totuși extrem de complicat să integreze toată com plexitatea
lucrurilor. Specialiștii în concepte Eco sunt utili tocmai pentru că
vor aduce soluții concrete. Un inventar comun ajută clienții să
stabilească strategiile de mediu, pentru că ei au puțină experiență
din interior și acest departament permite des chiderea unei oferte
complementare cu specialiștii de care au nevoie. Sarcina este
imensă și foarte des întreprinzătorii nu știu de unde să înceapă. 

De exemplu, designerii și fabricanții fac apel la acești specialiști
în dezvoltare durabilă care îi ajută să evolueze către cele mai bune
practici. De la conceperea modelului de afacere până la
modificarea practicilor la un producător deja stabilit, acești
specialiști pot interveni în toate etapele. Sunt ingineri, oameni de
știință, cercetători în științe sociale sau designeri și aparțin unor
echipe multidisciplinare care își aduc contribuția oferind răspunsuri
precise în funcție de nevoile specifice ale clienților lor. Trebuie să
acționăm la mai multe niveluri, fie asupra unui produs deja existent
a cărui amprentă de mediu urmează să o îmbunătățim (inclusiv
amprenta de carbon), fie în mod ideal în amonte de dezvoltarea
sa, pentru a-l susține de la idee la punerea îm piață. 

De la idee la acțiune
Primul care trebuie convins de o integrare bine întemeiată

a dezvoltării durabile în practică este clientul însuși. O inițiativă
privată nu este ceva monolitic, trebuie să știm să declanșăm o

Tendințe
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locuri de muncă. Și acesta este modul în care ceea ce era până de
curând doar un subiect de comunicare devine treptat o valoare
de bază pentru companii...

Modulele de consiliere sunt structurate pe 3 axe și durează
în medie 12 luni, concentrându-se pe operarea de proiecte
incluzând: lucrări de grup, studii de caz, instrumente de
comunicare, site-ul aplicației, misiune profesională.

cu resturi din fabricarea mobilierului și am schimbat calitatea
adezivilor sau spumelor de montaj”.

Un producător de lumânări a făcut același pas la rândul său,
calculând cât mai precis posibil impactul emisiilor de carbon
pentru fiecare element al produselor, inclusiv transportul,
fabricarea etc. O analiză edificatoare care a făcut posibilă
revizuirea priorităților. Făcând o investiție semnificativă în cer -
cetare și dezvoltare, a redus amprenta de carbon a formulelor
și a oprit toate transporturile aeriene pentru livrarea pro du -
selor. De asemenea, a eliminat toate elementele din plastic și a
depus eforturi de a încorpora nu numai elemente reciclabile,
ci și reciclate. Acest lucru nu este evident ușor și necesită timp,
motivație și efort.

Gestionarea duratei de viață a produselor...
Totuși, rolul agențiilor de consultanță este, deseori, de a

sparge stereotipurile. În unele cazuri, un material reciclat poate
avea un impact mai mare asupra mediului decât un material
”virgin”. Uneori, miza este în ambalaj, alteori în termenul de
garanție și adesea în durata de viață.

Fiecare caz este diferit și agențiile oferă un răspuns sistemic,
de la reproiectarea unui produs până la alegerea materialelor.
Astfel, un grup de producători și de creatori de produs
înființează uneori o organizație ecologică doar pentru a
contribui împreună la gestionarea produsului către sfârșitul
vieții. Reutilizăm unele produse datorită asociațiilor de reciclare. 

Pentru produse mai deteriorate, mai degrabă refolosim
materiile prime. De exemplu, meșterii realizează structuri sau
cadre pentru canapele din blaturi vechi. Putem recicla și materia
primă: metalul este retopit, lemnul este refolosit.

De exemplu, la Guerlain au fost amenajate 2 000 de locuri din
mobilier reciclat, pentru viitoarele jocuri olimpice. Lucrurile devin
mai interesante când se petrec pe scară largă. Cheia este că marile
grupuri industriale investesc în acest tip de inițiative ieșite din
comun, deoarece acestea sunt cele care vor avea un impact decisiv.
În realitate, nu prea au de ales; pentru a avea un loc în lumea
economică de mâine, trebuie să se supună acestor schimbări, în
relație directă cu economia ciclică. Subiectul dezvoltării durabile,
menționat până acum sporadic, ajunge în poziții strategice, pe care
le acaparează. Agențiile sunt acolo pentru a explica cum trebuie
realizate schimbările într-un mod concret. De exemplu, în alegerea
mobilierului pentru sediul central, care se referă adesea la sute de

Axa 1 – Cunoașterea și înțelegerea
fundamentelor
l Probleme de dezvoltare durabilă
l Funcționarea organizațiilor
l Bazele dreptului în domeniul mediului
l Conservarea și gestionarea mediilor naturale
l Prevenirea și tratarea poluării
l Economia circulară a deșeurilor

Axa 2 – Dezvoltarea capacității de
analiză transversală și căutarea
soluțiilor adecvate
l Tranziție energetică
l Urbanism, dezvoltare și mobilitate durabile
l Responsabilitate socială corporativă / a
organizațiilor
l Civism digital și ecologic, abordări inovatoare

Axa 3 - Stăpânirea instrumentelor de
comunicare și de sprijinire a proiectelor
l Sprijin pentru schimbare, mobilizare, participare
lManagement de proiect
l Comunicare

Patrick-Pierre Pettenuzzo
Président fondateur & Conseiller culinaire
E-mail: patrick@sarbatoarea-gustului.ro
Tel : +40 744 524 990
www.sarbatoarea-gustului.ro
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Dacca: proiecte de 
amenajare „la cheie”

Design

Amenajarea unui spațiu Horeca are nevoie de două elemente esențiale. În primul rând, de un concept bine definit,
personalizat, gândit de un designer sau architect împreună cu proprietarul sau operatorul acelui spațiu. În al doilea
rând, sunt necesare materiale profesionale, de calitate, puse în operă de o echipă competentă, experi mentată.
Realizarea atmosferei potrivite destinației acelui spațiu este o adevărată știință, care nu se obține ușor. Ritmul de
uzură este rapid, mai ales în contextul actual, când curățenia și igienizarea trebuie realizate frecvent și în detaliu.
Totul trebuie să se supună exigențelor privind funcțio nalitatea și respectarea normativelor din domeniu, a
reglementărilor de evitare a răspândirii virușilor. Este important ca în tot acest proces să existe un parteneriat solid,
bazat pe încredere, între beneficiarul lu crărilor, proiectanți și cei care execută efec tiv; cea mai fericită situație este ca
amenajarea să fie gestionată integrat, de la stadiul de proiect până la realizarea ulti mului detaliu. 

DACCA Group Trade are în portofoliul său numeroase

proiecte de amenajare și design interior realizate special

pentru spațiile Horeca, în toată țara, dispunând de expertiza

necesară pentru a vă oferi soluția completă de amenajare.

Succesul echipei DACCA se datorează și parteneriatelor directe

cu producători de top de pe piața europeană, care vin astfel în

România cu cele mai performante produse profesionale pentru

spații publice - de la mobilier și pardoseli speciale, la soluții

pentru pereți, mobilier acustic, corpuri de iluminat, scaune,

fotolii, decorațiuni. Putem menționa branduri precum Bolon,

Fletco, Fritz Hansen, CUBE-Design, Green Furniture Concept,

DeVorm, SOFT Line, Forbo, Ply Collection, Chairs&more, Cane-

line, INTUITIVE, Kartell, & Tradition, Offecct, Muratto, Bover,

Bsweden și altele.

Serviciile de amenajare completă pentru spațiile Horeca pot

viza: zona de recepție, lounge, restaurant, săli de meeting
și multifuncționale, cafenele, cluburi, baruri, cazinouri,
terase.

Cu ajutorul acestor produse, cu precădere branduri

scandinave și italiene, se pot obține amenajări ce pot fi

caracterizate, în același timp, de simplitate și rafinament, de

funcționalitate și ”savoir-vivre”. 
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dacca GROup TRadE S.R.l.
Cluj-Napoca
Tel.: 0730.616.992 | E-mail: office@dacca.ro
www.dacca.ro

Branduri specializate:
n Fotolii, canapele, banchete: Fritz

Hansen, &Tradition, Softline,
Kartell, Kristalia
nMese și scaune:  Fritz Hansen,

&Tradition, Softline, Kartell, Bolia,
Kristalia, Chairs & More, Ply
Collection
n Corpuri de iluminat: Bover, Bsweden,

Halo Design, Globen, Fritz Hansen,
&Tradition, Kartell, Kristalia
nMobilier outdoor pentru terese sau

cluburi/baruri: Cane-line
n Pereți: Intuitive, Murrato
n Pardoseli: Bolon, Lano Carpets,
Incatti, Fletco
n Covoare: Louis de Poortere, Brink &
Campman

Împreună cu designerii și echipele de exe -

cuție, se obține o soluție de ame najare la cheie, în

ton cu tendințele momentului. DACCA poate

gestiona direct tot procesul: de la dis cuția cu

investitorul și identificarea soluției potrivite, la

lansarea comenzii, până la livrarea și im ple men -

tarea produsului. Locația Horeca ame najată astfel

poate asuma mai departe rolul de a crea noi ten -

dințe în ospitalitatea autoh tonă, pornind de la

concept și design. Pe o piață concurențială ca

aceasta, crea tivitatea trebuie să ne însoțească la

fiecare pas! 

În aceste pagini
puteți vedea
imagini din 
două locații
amenajate 
recent, din
portofoliul
DACCA Group
Trade: un club
de noapte din
Slatina și o sală
de jocuri din
Craiova, unde a
fost realizat fini -
sajul par doselii
cu mo chetă
personalizată 
la rolă.
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PiscineProduse de top

INOXRIV - pentru o bucătărie
performantă şi o masă elegantă 

www.inoxriv.ro
Tel.: +40-264/420-946
E-mail: info@inoxriv.ro

Graţie şi diversitate, stil şi caracter sunt cuvintele 
ce descriu tacâmurile comercializate de Inoxriv
România, fiind pe piaţă de mai mult de 20 de ani.

Pandemia ridică o provocare nemaiîntâlnită pentru HoReCa  – și nu doar sub aspectul restricțiilor.
Se modifică normative, accentul cade pe igienă și fluxuri bine stabilite, iar în subsidiar calitatea
și înțelegerea propriei afaceri devin singurele căi pentru a continua. Multe hoteluri și restaurante
au profitat de aceste vremuri pentru a se reinventa, pentru a renova, pentru a-și înnoi baza
materială. Este momentul opțiunii pentru calitate și în bucătarii, iar brandul Inoxriv e cea mai la
îndemână și mai înțeleaptă opțiune.

“l’inOX è la nostra forza ma non
abbiamo il cuore d’acciaio.”
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l Oale, tacâmuri și accesorii inovatoare pentru masă 
și bucătărie, de înaltă calitate estetică.

l Începând cu anul 1941, Inoxriv a creat artă pentru
masă folosind oțel inoxidabil, o garanție de igienă și
siguranță, viață lungă și performanțe maxime.

l Colecţii produse în Italia cu respect pentru mediu și 
în numele eleganței.

l Utilizarea energiei regenerabile, reciclarea și eliminarea corectă 
a deșeurilor sunt deosebit de importante pentru noi.
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EVENIMENT

ANUALA DE ARHITECTURĂ

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România lansează ediția a XVIII-a a Anualei de
Arhitectură București. Anul 2020, afectat de COVID19, devine o perioadă de investigare, regândire
și redefinire a multor din obișnuințele noastre spațial-urbane. În acest sens, cei doi curatori danezi
ai Anualei, Marc Jay și Kristoffer Lindhart Weiss, propun o temă de dezbatere internațională: “Never
waste a good crisis”, prin care se va discuta cum diferitele orașe europene fac față acestei perioade,
ce schimbări pot apărea și cum putem transforma creativ situațiile de criză. 

Competiția de proiecte, Anuala 2020,
prin juriile internaționale, va premia cele
mai bune proiecte realizate în capitală,
cele mai bune proiecte de portofoliu ale
arhitecților bucureșteni, dar va iniția și un
premiu nou orientat către mediul de
arhitectură și antreprenoriat internațional.
Anuala va premia întreaga echipă ce
implementează un bun proiect de arhi -
tec tură: arhitect, client, antreprenor,
project manager, inginer, constructor.

Categorii de proiecte
n Arhitectură Construită
n Arhitectura Spațiului 

Interior
n Cercetări prin Arhitectură
n proiecte de portofoliu

În cadrul programelor Anualei vor fi
dezvoltate câteva acțiuni cu totul noi:
Forumul Internațional Arhitect Antre -
prenor, Programul Profesional Glosarul de
Termeni din Legislația de Construcții și
Proiectare, Programul de dezbateri Ra -
portul pentru București 2020, Manifestul
pentru Design Inclusiv și Ghidul de Acce -
sibilizare Urbană.

Prin programul “Explore Bucharest”,
Anuala va dezvolta tururi de arhitectură
contemporană în Capitală, cu scopul de a
încuraja și a scoate în evidență eforturile
con temporane ale arhitecților bu cu reșteni.

Revista noastră este partener tra dițio nal al evenimentelor
organizate în cadrul Anualei de Arhitectură Bu cu rești, la care
particianții primesc gratuit ultima ediție a publicației.

B U C U R E Ș T I 2 0 2 0

Program iunie-decembrie – București 2020
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Programul va fi realizat împreună cu
Universitatea de Arhitectură și Ur banism
„Ion Mincu”, precum și cu Uniunea
Arhitecților din România. Aceste tururi de
arhitectură și interviuri re prezintă mo -
dalități interdisciplinare de a lucra cu
spațiul pentru a evidenția calitatea lu -
crărilor realizate de arhitecții români
împreună cu întreaga echipă. Echipa este
alcătuită din beneficiarii, antreprenorii,
inginerii și constructorii proiectelor. Cu
toții împreună printr-o bună colaborare,
realizează calitatea în construcții.

Tema Anualei din acest an propune o
dezbatere internațională privind situația
actuală a perioadei pandemice și cum
orașele europene fac față crizei. Accentul
este pus pe posibilele schimbări care pot
apărea la nivelul vieții cotidiene și a
contextului urban, și cum putem inova și
îmbunătăți mediul nostru plecând de la
criza pandemică. La nivel mondial, ome -

nirea s-a adaptat crizei, lucrând în
principal de acasă, printr-un efort cu totul
re marcabil. Căminul, “acasă”, a căpatat noi
valori, cumva uitate, de-a lungul timpului.
Dacă în trecut, acasă însemna și locul de
muncă, iată că acum am revenit să lucrăm
departe de locul modern de muncă.
Începând cu acest an, vor fi acordate
distincții pentru 12 lucrări de arhitectură
europeană, proiecte construite în ultimul
an, și care definesc aspecte importante ale
temei curatoriale ale Anualei de Arhi tec -
tură București 2020. Juriul pentru aceste
lucrări este reprezentat de curatorii
Anualei 2020. Lucrările vor fi alese din
spațiul european. Arhitecții selecționați
vor fi invitați să participe la dezbaterile
legate de tema curatorială.

Registrul Operatorilor Economici cu
Cod CAEN 7111 este o denumire ge -
nerică pentru o cercetare de piață pentru
firmele care exercită acțiuni de proiectare

de arhitectură pe piața bucureșteană.
Cercetarea se bazează pe câteva criterii
de analiză, printre cele mai importante
fiind statutul arhitectului în cadrul firmei,
fiind cunoscut faptul că legea românească
permite oricui să înființeze firme ce conțin
și proiectare de arhitectură. Acest fapt
influențează în mod direct calitatea me -
diului construit precum și calitatea vieții.
Cercetarea este un proiect de analiză al
OAR București în parteneriat cu Asociaţia
Societăţilor de Arhitectură din România
(ASAR) și cu Registrul Ur baniștilor din
România (RUR), în cadrul programului
OARB Arhitect Forum. Anuala de Ar hi -
tectură București or ga nizează două
dezbateri profesionale cu această temă.

Concurs de fotografii
Ai lucrat de acasă? Ai lucrat dintr-un

loc total diferit de cel obișnuit? Cum
te-ai adaptat în această perioadă? Ai
locul tău special de unde comunici în
online cu colegii? Anuala de
Arhitectură București 2020 te invită să
trimiți cea mai frumoasă imagine cu
spațiul tău de lucru, așa cum ți l-ai
amenajat chiar tu sau cum vrei să-l
transformi pentru această perioadă.

Vom creea un album digital
online aflat pe site-ul Anualei de
Arhitectură București. Imaginile trimise
vor arăta cum, în plină pandemie,
transformarea că mi nului și a locului de
muncă sunt opor tunitați pentru un
posibil nou în ceput.  Vă invităm ca
fiecare imagine să fie însoțită de
numele autorului și locul unde a fost
realizată fotografia. Rezoluția imaginii
trebuie să aibă aproximativ 100 x 100
pixeli si să fie de format jpg, tiff sau
pdf. Adresa unde puteți trimite:
concursuri@oar-bucuresti.ro
Cele mai reprezentative patru imagini
vor fi premiate de către Partenerii
Anualei de Arhitectură, fiecare cu
suma de 300 euro.

www.anuala.ro
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Noi Tehnologii

Firmele specializate în realizarea de pardoseli turnate, pe bază de rășini epoxidice și
poliuretanice, respectiv ciment, cu amestec de filere speciale și cuarț, sunt tot mai
solicitate pe zi ce trece. Provenite din zona construcțiilor industriale, aceste pardoseli
au fost adoptate cu entuziasm și de industria ospitalității, care a identificat oportunitățile
pe care le oferă. Dincolo de caracterul lor decorativ, personalizabil, sunt soluția optimă
pentru o igienizare frecventă, intensă, aspect prioritar în prezent. Elite Surface Systems,
firmă de execuție specializată cu o experiență de peste 25 de ani în domeniu, poate
gestiona orice lucrare de acest tip, oricare ar fi destinația și suprafața spațiului respectiv,
de la consultanță tehnică și alegerea materialelor potrivite până la ultimul detaliu.   

D acă ne raportăm la ultimele decenii,
cu alte cuvinte de când a devenit o
industrie în adevăratul sens al

cuvântului, domeniul Horeca nu s-a mai
confruntat cu o situație igienico-sanitară
similară celei pe care o parcurgem în prezent.
Regulile recente de așa-zisă ”distanțare
socială” și siguranță alimentară, pe care
operatorii înșiși sunt interesați să le respecte,

dacă vor să poată funcționa în continuare,
impun practic o serie de măsuri care nu se
limitează la simple dezinfectări periodice. Se
poate vorbi despre o schimbare de para -
digmă cu efecte în modul de amenajare a
spațiilor, de delimitare și regândire a fluxurilor.
Unii factori de decizie au în vedere schimbări
ale normativelor, în contextul în care în unele
țări au apărut deja reguli autoimpuse,

ELITE SURFACE SySTEMS
PARDOSELI MAI SIGURE, DE LA
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gândite să limiteze transmiterea pandemiei.
Se delimitează traseul alimentelor în inte rio -
rul bucătăriei și de acolo către consumator,
astfel încât expunerea să fie minimă.
Angajații, la rândul lor, au trasee bine sta -
bilite, pentru ca interacțiunea să fie minimă. 

Amenajările interioare vor fi regândite cu
siguranță și din perspectiva materialelor
folosite. Dacă vorbim de pardoseli, soluțiile
trebuie să se orienteze către suprafețe
continue, fără rosturi, cum sunt pardoselile
lichide, turnate in situ. Acestea reprezintă
soluții excelente pentru diverse spații din
hotel, restaurant, bar, Spa care sunt supuse
traficului intens, operațiunilor frecvente de
curățenie și întreținere, umidității sau tem -
pe raturilor extreme. Ne referim la zone de
bucătărie, camere tehnice, garaje sau
parcări, dar și spații care au nevoie de un
design special: săli de restaurant sau bar,
zone wellness/Spa, recepții și lounge-uri.
Toate acestea pot beneficia de pardoseli
rezistente, continue, care să fie spălate și
curățate frecvent fără riscul de a rămâne
colțuri sau rosturi unde murdăria sau ger me -
nii să nu poată fi îndepărtate. Adaptabilitatea
la spații cu orice geometrie și aderența
optimă sunt alte avantaje pe care operatorii
din domeniu le doresc. De asemenea, par -
doselile turnate vin în ajutorul designerului,
care cu ajutorul unor aplicatori pricepuți își
pot da măsura creativității, urmărind

personalizarea dorită. Astfel, normativele din
Horeca sunt respectate, iar spațiile abordate
beneficiază de un aspect deosebit, clasic sau
modern, în care formele și culorile se supun
conceptului general de amenajare inte -
rioară. Cu ajutorul acestor materiale, pot fi
desenate benzi de diferite culori pentru
trasee și săgeți de orientare, o adevărată
signalectică la nivelul pardoselii, care să fie
respectată de angajați, chiar și de începători,
respectiv de clienți. Toate acestea sunt
realizate de specialiștii de la Elite Surface
Systems, care pot angaja lucrări oriunde în
țară și pot oferi garanție atât pentru ma -
terialele puse în operă, cât și pentru calitatea
manoperei. Soluțiile tehnice folosite sunt
cele mai moderne în prezent, iar know-how-ul
este asigurat în urma unui training per ma -
nent al aplicatorilor. 

Elite Surface Systems
Tel/Fax: +40 216 670 887
Email: office@pardoseli-elite.ro
www.pardoseli-elite.ro

Elite Surface Systems -
tipuri de lucrări 
l Pardoseli epoxidice 
l Pardoseli poliuretanice 
l Pardoseli decorative 
l Pardoseli antistatice / electrostatice 
l Sisteme de pardoseli cu întărire

rapidă 
l Șape autonivelante – cimentoase 
l Șape poliuretanice – cimentoase 
l Injecții cu rășini 
l Refacere rosturi 
lMarcaje și pictograme 
l Vopsitorii speciale pentru pereți 
l Hidroizolații cu membrane lichide 
l Impermeabilizări 
l Pardoseli din beton.
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În curtea ta ești cine vrei tu
Amenajarea curții poate fi o
pro vocare serioasă pentru ori -
care dintre noi. Curtea ar trebui
să fie o continuare ar monioasă
și firească a stilului arhitectural
al casei și în același timp, o
extensie na turală a per so na -
lității și stilului de viață. De
aceea, este important să gă -
sești acele produse și soluții de
ame najări exterioare care ți se
potrivesc, fără a face însă un
compromis în privința calității. 

Stiluri de amenajare
adaptate stilului tău 
de viață

Fiecare dintre noi are un fel de a fi,
unic. Fie că ești dornic de petreceri și-ți
place să fii înconjurat de prieteni, fie că
ești o fire romantică sau un familist con -
vins, este normal să te bucuri de
plă  cerile tale, în felul tău, în curtea ta. 

Elis Pavaje, lider pe piața de pre -
fabricate mici din beton din România, a
înțeles că tipurile diferite de preocupări
și personalități au nevoi diferite. De
aceea, oferă o varietate uriașă de tipuri
de produse, materiale și recomandări
de amenajare, astfel încât să îți poți crea
o curte sau terasă în care să poți să-ți
petreci timpul așa cum îți dorești tu. 
Poți găsi peste 600 de produse și poți

AMENAJĂRI EXTERIOARE

alege între o diversitate de forme,
culori, di mensiuni și materiale.

Când amenajezi o curte, 
nu ai în minte doar aleile
din pavele, ci mult mai mult

Mai ales pe perioada verii, curtea
poate deveni locul unde îți vei petrece
cea mai mare parte a timpului. 

De aceea, este important să te simți
con for tabil și să alegi produsele care se
mulează preo cu pă rilor tale. Spre exem -
plu, dacă îți dorești să creezi în curtea ta
o atmosferă ro mantică, foarte elegantă și
rafinată, atunci poți alege un pavaj
Arcade, cu forma în linii curbe, cercuri sau
arce de cerc. Sau dacă înclini mai mult
către un stil modern, aerisit și bine
organizat, atunci o alegere potrivită ar fi
pavajul Umbra P4. Acesta este ideal
pentru curți cu piscine pentru că are o
suprafață ade rentă care nu alunecă
atunci când se udă. 

Dacă ai în vedere o cabană la munte,
unde să-ți petreci verile cu fa milia, pavajul
Pietra poate fi cea mai buna alegere,
pentru o amenajare încadrată în natură.

Oricare stil poate fi completat cu
obiecte complementare gamei de pa -
vele și borduri precum sunt jardinierele,
focarele, băncile, gardurile, blocurile de
zid sau palisadele. 

Și indiferent de stilul preferat, poți
avea încredere că pavajele împacă atât
aspectul funcțional, cât și cel estetic
astfel încât oricine să-și poată amenaja

un loc pe gustul său. O amenajare
poate încadra pentru o imagine unitară:
fie un gratar pentru amatorii de mici și
bere, fie o bucătărie de vară, pentru
pasionații de gas tro nomie, fie o  grădină
terasă pentru ama torii de peisagistică.

Tendințe în amenajări
exterioare

Din ce în ce mai mulți oameni rea -
lizează importanța de a deține un spațiu
exterior privat. După o perioadă în care
am trăit distanțarea socială pe propria
piele, terasele și curțile au devenit noile
locuri de „ieșit în oraș” și petrecut timpul
liber. Astfel, mai mult ca niciodată, se
simte nevoia ca aceste spații să împace
utilul cu plăcutul. 

„Tendințele actuale sunt de a-ți
dezvolta lucrări de amenajare cu o
complexitate din ce în ce mai ridicată.
Din acest motiv, în ultimii ani, a crescut și
interesul pentru peisagistică și grădinărit.
După perioada de izolare la domiciliu,
oamenii au devenit mai conștienți de
rolul naturii în viața lor și au început să
fie mai preocupați de amenajarea unui
spațiu recreațional. De aceea, mulți au
început să-și amenajeze casa de la țară sau
să-și construiască pe terenul pe care-l
păstrau nefolosit”, arată Bianka Dobre,
director de marketing Elis Pavaje.

Fie că îți place să-ți petreci timpul cu
prietenii sau familia, să locuiești în oraș
sau într-o zonă mai liniștită, ai nevoie de
o curte care să se adapteze stilului tău
de viață și nevoilor tale. Și pentru că aici
îți vei petrece o bună parte din timpul
tău liber, este important să te simți con -
fortabil și ca design-ul curții să răspundă
felului personal de a-ți  petrece timpul.
Pentru că până la urmă, în curtea ta ești
cine vrei tu! 

Detalii despre oferta de produse:
www.elis.roUmbra P4 Jardinieră Focar
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Amenajări exterioare

Prin extrudarea acestui material com -
pozit, realizat în principiu din făină de
lemn (peste 50%) și mase plastice (parțial
obținute prin reciclarea deșeurilor), Ben -
comp obține profile sau alte tipuri de
produse care pot deveni pardoseli exte -
rioa re tip deck, garduri, lambriuri, mobilier
de grădină (bănci, jardiniere), pergole, sau
mici construcții mai elaborate, cu structuri
consolidate: foișoare, pontoane etc. WPC-
ul are câteva avantaje care îl recomandă
pentru utilizarea în contexte dintre cele mai
diverse, de la clima uscată din zonele
deșertice sau ecuatoriale, cu umiditate din
abundență, până la cea subpolară din
nordul extrem – ceea ce a fost deja
verificat, produsele Bencomp fiind expor -
tate în zone cu aceste modele climatice.
Una dintre proprietățile de bază ale ma -
terialului este impermeabilitatea la ume -
zeală, ceea ce îl face stabil di men sional și
greu degradabil la exces de apă.

Pardoselile exterioare de tip deck sunt
cele mai căutate produse WPC; operatorii
unităților Horeca țin cont în această op -
țiune de siguranța traficului, aspect, con -
trolul costurilor de execuție și între ținere,
du rata de viață relativ ridicată. 

În particular pentru această industrie,
conform nor ma tivelor, pardoselile trebuie
să înde pli nească o serie de exigențe spe -
cifice, care iau în calcul uzura (inclusiv
pentru traficul intens, folosind scaunele cu
rotile sau diverse echipamente pe roți),
com por ta mentul la poansonare (tera sele
trebuie să reziste la mobilier fix, cu sarcini
statice importante), com portamentul la
apă (inclusiv în cadrul cură țării periodice
obli gatorii) și rezis ten ța la agenți chimici,
care pot fi atât deter genți, cât și produse
alimentare. Nu în ultimul rând, suprafața
trebuie să fie plană, continuă, cu o ade ren -
ță optimă și fără obstacole care să pro voa -
ce accidentarea clienților sau anga jaților.  

Având o substructură care separă
stratul de uzură de stratul suport, adap ta -

Studii recente au arătat că piața mondială
a compozitelor WPC (Wood Polymer
Composite) este de câțiva ani într-o creș -
tere spectaculoasă, iar acest trend se
menține, în concordanță cu interesul
crescut al beneficiarilor pentru soluțiile
ecologice, beneficiind în același timp de
un material cu proprietăți superioare
celor convenționale, utilizate în domeniul
amenajărilor exterioare. Pentru următorii
4 ani, se estimează o creștere anuală de
11 – 12 % a pieței de WPC, cele mai
multe cereri venind din zona decking-
ului, a mobilierului de exterior și a
con  stru cțiilor în general. Inovațiile re cente,
care au trezit interesul cum     pără torilor, au
vizat noile sisteme de fi xare, care ajută la
un montaj simplu și rapid, respectiv
aditivarea pentru un com portament
superior la razele UV și tem peraturi
extreme. Acest material se bucură de
succes și în România, unde este căutat pe
segmentul rezidențial și de birouri, dar în
special pentru amenajarea spațiilor
exterioare ale unităților de cazare, ale
restaurantelor, barurilor sau centrelor
Spa. Utilizarea pe scară largă se datorează
în bună măsură fabricanților autohtoni
care au venit cu tehnologie modernă,
dintre care relevant este Bencomp, cu o
unitate de producție la Buzău.

decking WPC 
de la Bencomp

În trend:



47

Fabrica: Buz`u, Aleea Industriilor nr. 5,
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720.852.045, 
0770.573.848 
Email: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro

bilă la relieful terenului, arhitectura spațiului
și necesitățile specifice locației, umiditatea
din sol este drenată cores punzător, asigu -
rând integritatea sistemului pentru mulți ani
și prevenind alunecarea din cauza
umidității. De asemenea, trebuie luată în
calcul tem pera tura la care ajunge par -
doseala în timpul expunerii prelungite la
soare, destul de mare în cazul mate rialelor
cu inerție termică redusă (piatră, ceramică,
compozite pe bază de ciment etc.). WPC-
ul reușește să păstreze această temperatură
la un nivel optim, ceea ce îl recomandă
inclusiv pentru utilizarea la terasele pis cine -
lor, sau în alte zone unde se merge desculț.
Rezistența la agenți chimici este de ase -
menea asigurată, inclusiv pentru incidența
apelor marine, minerale sau ter male,
întâlnite pe segmentul balnear. 

Proprietățile compozitului lemn-poli -
mer mai oferă ceea ce este pretins de la
orice pardoseală exterioară: rezistență la
cicluri îngheț-dezgheț,  agresiune de
natură biologică (mușchi, licheni, insecte),

un design modern și familiar în același
timp. Factorul estetic trebuie evaluat cu
responsabilitate, compozitul putând fi
extrudat sub numeroase forme și modele
de texturi. Datorită rezistenței excep țio -
nale la radiațiile UV, profilele Bencomp
au un aspect uniform, menținut pe toată
durata de viață a materialului. Materialul
simplu de prelucrat și de pus în operă, în
sistem complet, până la ultimul șurub,
poate deveni punctul de plecare pentru
o activitate deosebit de creativă, cu
rezultate surprinzătoare.
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Spa & WellnessEveniment

Timp de patru zile, între 20 și 23
februarie, în Pavilionul B1 al

Centrului Expozițional Romexpo
vizitatorii specialiști au găsit soluții
și tehnologii de ultimă generație
pentru afacerile din domeniul
Horeca, aflând care sunt tendințele
anului în materie de amenajare,
reamenajare și dotare a locațiilor
pe care le dețin. Un interes deosebit
s-a manifestat pe zona de con struc -

Romhotel a fost singurul târg din acest an la care am participat – la
nicio o săptămână știrile despre COVID 19 au început a devină din
ce în ce mai îngrijorătoare. La momentul târgului, nu știam niciunii ce
va urma, după cum nici azi nu știm cât va dura totul. Scriem acest
articol posteveniment relatând desfășurarea târgului și participarea
noastră acolo, dar profităm de ocazie pentru câteva remarci în lumina
noilor realități. Un an fără târguri nu e ceva firesc iar piața se resimte.
Se încearcă variante mai ales online, se suplinesc canale de informație
suspendate sperăm cât mai puțină vreme. Aici și rolul revistei este
important, ca mesager al informației spre receptorii specializați. În
această perioadă am primit multe mesaje de la hotelieri și actori din
piața SPA care ne spuneau că nu știu ce să aleagă pentru că sunt
inundați cu informații în online pe care nu le pot evalua. Un proiect specializat, cu atât mai mult unul print
îndeplinește de fapt rolul de a cerne cele mai viabile oferte, pe care beneficiarii se pot baza din
perspectiva calității, seriozității, termenelor de livrare, etc. Până la urmă indiferent de beneficiile  imediate,
pe termen lung rămân cei implicați pentru că dovedesc o mentalitate de a rămâne în joc, care întotdeauna
are rezultate. Când lucrurile vor reveni la normal, sperăm să vedem și la noi efuziunea și participarea
consacrate la evenimentele din țările cu tradiție. Atât în ceea ce privește expozanții, cât și vizitatorii.
Participarea la un târg e de multe ori esențială pentru imaginea firmelor. Se spune că nu e neapărat
spectaculos să participi, dar nu scapă deloc neobservată neparticiparea. Pauza forțată ne arată importanța
acestui gen de evenimente și nevoia producătorilor și actorilor din domeniu de a comunica. 

ROMHOTEL 2020
De ce suntem importanți
pentru piața Horeca

ție/amenajare, fapt confi rmat și de
numărul mare de reviste dis tribuite,
oferite gratuit par ti cipanților. Uni ver -
sitatea de Arhitectură și Ur  ba nism
„Ion Mincu” din Bu curești, prin
Centrul de Studii Ar hitecturale și
Urbane (CSAU), a prezentat în cadrul
unui stand special o serie de propuneri
pentru domeniul Horeca, venind în
întâm pinarea investitorilor care sunt
interesați de proiecte de construcție

sau reconversie a unor clădiri vechi în
hoteluri sau restaurante. 

Evenimentul în ansamblu a fost
cu atât mai interesant pentru noi,
deoarece în paralel, în Pavilionul
alăturat, s-a desfășurat ediția de pri -
măvară a Târgului de Turism al
României, care a avut, conform
organizatorilor, un număr de 19.000
de vizitatori. Aici au participat, ca
expozanți, și numeroși reprezentanți
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ai unor hoteluri din domeniul bal -
near sau de leisure, dar și ai altor
tipuri de unități Horeca ce au pre -
gătit pachete turistice pentru acest
an (Spa, turism culinar, cultural etc).
Tot în cadrul Târgului de Turism al
României am putut urmări eve ni -
mente dedicate investițiilor, pla   nurilor

de dezvoltare, discuțiilor despre
turismul actual; conferințele au avut
ca teme evoluția turismului pe
diverse nișe, precum turismul
balnear („Infuzia de business” –
eveniment organizat de asociația pa -
tro nală din domeniu), sau impactul
pe care îl are fenomenul „social

media” în turism. Întrucât în turism
orice detaliu este important pentru
a obține o recție favorabilă pe re -
țelele de socializare, arhitectura,
designul și mai ales siguranța sunt
aspecte deseori menționate în expu -
nerile de la acest gen de manifestări. 

Investițiile, din perspectiva arhi -
tec turii și modernizării, sunt în
con tinuare avantaje competitive
pen tru piața Horeca, o modalitate de
diferențiere și de atragere a clienților
aflați în căutarea unor experiențe
unice într-o ambianță prietenoasă,
în care sunt firești aspecte precum
confortul termic sau fonic, aerul
sănătos din interiorul spațiilor
utilizate, un acoperiș sigur deasupra
capului. Inclusiv în ofertele agen -
țiilor de turism se poate observa că
impactul vizual al amenajărilor
inte rioare și exterioare ale ho te -
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Eveniment

lurilor, restaurantelor, barurilor,
cluburilor sau piscinelor rămâne
extrem de important. În această
industrie sunt firești intervențiile
periodice asupra proprietății, atât
pentru asigurarea bunei funcționări
sau pentru modernizare, cât și ca
modalitate de rebranding, de a veni
în întâmpinarea clienților cu ceva
nou, interesant.  

Dată fiind exploatarea intensă a
proprietății, sunt căutate soluțiile
cele mai performante, care să aducă
și un plus estetic, o personalizare
cât mai accentuată. Rolul ar hi tec -
ților și designerilor în acest domeniu
este decisiv. Una dintre problemele
cele mai importante este integrarea

instalațiilor și a altor utilități, obli -
ga torii pentru o unitate de cazare
sau alimentație publică, în
arhitectura generală a clădirii, pe
fațade sau acoperișuri, fără a
deranja din punct de vedere estetic. 

De asemenea, operatorii Horeca
sunt permanent în căutarea unor
soluții pentru a obține o eficiență

ener ge tică tot mai mare, date fiind
cos turile de ex ploatare consi derabile
ale unei proprietăți de acest tip.

În domeniul materialelor de
construcție și finisaje sunt căutate
variantele Eco, fără emisii de
substanțe organice volatile, ba mai
mult decât atât, se constată un in -
teres tot mai mare pentru
aco  perișuri și fațade verzi, soluții
care aduc și avantaje de ordin
estetic. Ceea ce se mai poate ac cen -
tua aici este importanța in vestiției
în materiale cu durată lungă de
viață; astfel, operatorii Horeca nu
sunt nevoiți să își între rupă acti -
vitatea pentru re pararea unui
aco periș de proastă calitate, după ce
oricum și-au dezamăgit clienții care
au observat infiltrații sau o cli ma -
tizare defec tuoasă. Întrucât paginile
re vistei noastre sunt dedicate
deseori acestor subiecte, am avut ce
arăta și discuta cu cei veniți la
standul nostru.



Ucrete – pardoseli pentru medii 
agresive în industria alimentară, 
a băuturilor şi HoReCa

We create chemistry
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l Bariere de praf Coral Logo
l Dale de mochetă cu săgeți de direcționare
l Săgeți în pardoselile elastice
l Cercuri Allura

l PVC printat digital
lMarmoleum Aquajet
l Flotex Vision digital print
l Fast Flooring

Lumea își redeschide porțile după pauza forțată impusă de coronavirus, dar
numai în condițiile respectării stricte a regulilor de igienă și distanțare socială.

Cum putem încuraja și ajuta oamenii să păstreze distanța recomandată? 
Iată câteva idei de a reamenaja spațiile prin semnalizări pe pardoseală. 

Bariere de praf Coral Logo Dale de mochetă cu săgeți
de direcționare

Săgeți în pardoselile 
elastice

Cercuri Allura

PVC printat digital Marmoleum Aquajet Flotex Vision digital print Fast Flooring


